
cmyk

1

S p e c i a l i z u o t a s  l e i d i n y s ,  l e i d ž i a m a s  b e n d r a d a r b i a u j a n t  s u  s v e i k a t o s  p r i e ž i ū r o s  į s t a i g o m i s

Nr. 01                     2012 m. kovo 3 d., šeštadienis

Pasaulio sveikatos 
organizacija teigia, jog 
aplinkos užterštumas yra 
problema, kelianti itin rimtą 
grėsmę žmonijos sveikatai. 
Vis dažniau oro tarša 
tampa kvėpavimo takų ir 
širdies kraujagyslių ligų 
priežastimi.
Kietosios dalelės

Oro užterštumas – viena svarbiausių visų 
didesnių Europos miestų problemų. Lietuvos 
miestams ypač aktualus padidėjęs oro užterš-
tumas kietosiomis dalelėmis. 

Kietosios dalelės patenka į žmogaus orga-
nizmą per kvėpavimo sistemą. Kuo mažesnis 
dalelių skersmuo, tuo gilesnius kvėpavimo 
takus jos pasiekia, ten nusėda ir gali pradėti 
kauptis, suformuodamos palankią terpę išsi-
vystyti lėtinei ligai. KD10 dalelės, kurių dydis 
ore yra iki 10 μm, kelia didelį susirūpinimą, 
nes jos pakankamai mažos, kad galėtų giliai 
prasiskverbti į kvėpavimo takus, o smulkiau-
sios dalelės – net į plaučius ir tokiu būdu su-
kelti didelę grėsmę žmogaus sveikatai. Dides-
nės kietosios dalelės sulaikomos viršutiniuose 
kvėpavimo takuose ir dažniausiai čiaudint ar 
kosint iš jų pašalinamos. 

Pasaulio sveikatos organizacijos duome-
nimis, smarkiai padidėjus kietųjų dalelių 
koncentracijai, gali kilti ūmūs sveikatos su-
trikimai: dirginami viršutiniai kvėpavimo 
takai – peršti nosį, gerklę, atsiranda kosulys, 
apsunksta kvėpavimas. Sergantiems lėtinė-
mis kvėpavimo takų, širdies ar kraujagyslių 
ligomis pablogėja sveikata. Be to, kietosios 
dalelės absorbuoja aplinkos cheminius bei bi-
ologinius teršalus ir perneša juos giliau į kvė-
pavimo takus, iš kur jie gali patekti į kraują ir 
audinius, o tai gali sukelti lėtinius apsinuodiji-
mus, alergines organizmo reakcijas. 

Epidemiologinių mokslinių tyrimų duo-
menimis, kietųjų dalelių poveikis siejamas su 
vidutinio būsimo gyvenimo trukmės sumažė-
jimu, daugiausiai dėl mirtingumo nuo kvėpa-

vimo ir kraujotakos sistemos ligų. Kietosios 
dalelės neturi koncentracijos slenksčio, todėl 
neigiamas jų poveikis sveikatai gali būti jun-
tamas ir dalelių koncentracijai nepasiekus nu-
statytos ribinės vertės.

Oro užterštumo lygis 
skelbiamas kasdien

Aplinkos apsaugos agentūra savo tinkla-
lapyje www.gamta.lt kasdien skelbia oro 
užterštumo lygio indeksą (OUI) ir jo kitos 
dienos prognozę. Tai atitinkamomis spalvo-
mis pažymima Lietuvos žemėlapyje. 

Oro užterštumo lygio indeksas – tai su-
paprastintas aplinkos ore išmatuotų teršalų 
(smulkių kietųjų dalelių, azoto dioksido, sieros 
dioksido, anglies monoksido, ozono) koncen-
tracijų įvertinimas. Labai žemas arba žemas 
OUI rodo, kad oras yra švarus. Jeigu OUI yra 
vidutinis, vaikai, vyresnio amžiaus ir jautres-
nės sveikatos žmonės, nėščios moterys turėtų 
vengti ilgesnių pasivaikščiojimų ar kitos akty-
vesnės veiklos prie intensyvaus eismo gatvių, 
sankryžų. Esant aukštam OUI, patariama ak-

tyvia veikla atvirame ore užsiimti tik visiškai 
sveikiems žmonėms. Siekiant išvengti dar di-
desnio oro užterštumo, rekomenduojama ne-
važiuoti savo automobiliais, naudotis viešuoju 
transportu. Jeigu OUI yra labai aukštas, reikė-
tų kuo mažiau būti atvirame ore, o patalpose 
neatidarinėti langų. 

Aplinkos apsaugos agentūra OUI nustato 
pagal automatinių oro kokybės tyrimo sto-
čių duomenis. Šios stotys įrengtos didžiau-
siuose šalies miestuose ir pramonės cen-
truose. Jos veikia nenutrūkstamai ir teršalų 
koncentracijas fiksuoja visą parą.

Didieji kenkėjai
Dažniausiai kietųjų dalelių koncentraci-

jos padidėjimą lemia transporto sukelta tar-
ša, statybų, gatvių tiesimo, remonto darbai, 
energijos gamyba, kūrenimas kietuoju kuru, 
pramoniniai procesai, teršalų išsisklaidymui 
nepalankios meteorologinės sąlygos (rūkas, 
dulksna, silpnas vėjas). 

Užterštas oras – grėsmė susirgti ► Ryškesnis pasaulis
„Akių ligų diagnostika ir gydymas 
pastaraisiais metais reikšmingai 
patobulėjo. Kiekvienas dabar 
gali pasinaudoti pačiomis 
moderniausiomis gydymo ir 
korekcijos galimybėmis“, – sako 
Akių klinikos Lirema akių gydytoja, 
mikrochirurgė Lina Socevičienė. 

► Verta žinoti 
Alergologai ir otolaringologai 
akcentuoja – po ligų reikalinga 
sanatorija, tai leidžia sumažinti 
atkryčių dažnį. Nežiūrint 
rekomendacijų, šeimos gydytojai 
į sanatorijas mieliau siunčia 
suaugusiuosius nei vaikus. 

► Netradicinis gimdymas 
Nors Lietuvoje gimdančių su 
hipnozės pagalba moterų 
veikiausiai dar nėra, bet 
londonietės Jurgitos Barton 
prieš dvejus metus įgyta patirtis 
gali būti naudinga net ir įprastai 
gimdančioms. 

9 psl.

7 psl.

 Užterštas oras yra kur kas pavojingesnis nei cigarečių dūmai, eismo nelaimės ar nutukimas.

2 psl. 12 psl.
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prendžiant vidurių užkietėjimo 
problemą, daugelis pasitelkia 
laisvinamuosius vaistus. Tačiau 
jų poveikis trumpalaikis, jam pa-

sibaigus vidurių užkietėjimas niekur ne-
dingsta. Vartojant laisvinamuosius vaistus 
reguliariai, organizmas prie jų pripranta, 
žarnyno veikla tampa dar vangesnė, tad 
situacija tik pablogėja. Dėl šių priežasčių 
vidurių užkietėjimą ir su juo susijusius ne-
galavimus geriau spręsti natūralių medžia-
gų pagalba. 

Vienas tokių būdų - visiškai saugi ir 
efektyvi 3 žingsnių programa, kuri pa-
deda įveikti vidurių užkietėjimą, išvalyti 
žarnyną bei išvengti toksiškų sankaupų 
jame, o taip pat ir ženkliai pagerinti sa-
vijautą.
Pirmas žingsnis. Pakankamas 
gerųjų bakterijų kiekis. 

Probiotikai (gerosios bakterijos) palaiko 
normalią žarnyno mikrofloros sudėtį bei 
stiprų imunitetą. Mūsų žarnyne yra beveik 
du kilogramai bakterijų. Siekiant išlaikyti 
sveiką žarnyną, būtina užtikrinti, kad gerų-
jų bakterijų - probiotikų būtų daugiau nei 
kenksmingųjų. 

Daugelis mitybos specialistų įsitikinę, 
kad užsitęsęs gerųjų bakterijų - probioti-
kų trūkumas yra žarnyno ligų pradžia. Jų 

trūkumą gali sukelti netaisyklinga mity-
ba, stresas, antibiotikų vartojimas (kuo-
met žūva ne tik blogosios, bet ir gerosios 
bakterijos). Ilgalaikis ir negydomas vidu-
rių užkietėjimas, taipogi sudaro palankią 
terpę daugintis kenksmingosioms bakteri-
joms ir jų kiekis ženkliai išauga. Be to, 
su amžiumi žmogaus organizme gerųjų 
bakterijų dauginimasis lėtėja, tai yra vie-
na iš priežasčių  kodėl perkopus penkias-
dešimtmetį daugelis susiduria su vidurių 
užkietėjimu. 

Taigi, probiotikai yra labai svarbūs sie-
kiant išlaikyti sveiką žarnyną. Tačiau, vie-
ni jie nėra tokie veiksmingi, kaip derinant 
su kitomis natūraliomis medžiagomis. Čia 
pereiname prie sekančio žingsnio – mais-
tinių skaidulų svarbos mityboje. 
Antras žingsnis. Maistinės 
skaidulos – natūrali žarnyno 
šluota.

Nors kasdien rekomenduojama suvar-
toti apie 35 g maistinių skaidulų, tačiau 
nedaugelis suvartoja bent pusę šio kie-
kio. Jau prieš keletą dešimtmečių buvo 
nustatyta, kad maistinės skaidulos nor-
malizuoja žarnyno veiklą, saugo nuo 
hemorojaus, vidurių užkietėjimo ir kitų 
žarnyno problemų. Maistinės skaidulos 
aktyvina žarnų peristaltiką, detoksikuoja 

organizmą - sujungia sunkiuosius meta-
lus ir padeda juos pašalinti iš organizmo, 
trumpina pavojingų cheminių medžiagų 
- kancerogenų poveikį žarnų sienelei, 
mažina cholesterolio koncentraciją krau-
jyje. 

Vienos pačių vertingiausių skaidulų 
gaunamos iš smiltyninio gysločio. Šios 
skaidulos pasižymi labai švelniu povei-
kiu ir sugeria ypatingai daug vandens. 
Šios savybės dėka, jos gali būti naudin-
gos tiek vidurių užkietėjimo, tiek vidu-
riavimo atveju. Be to, skaidulos sukuria 
gerosioms bakterijoms palankią terpę 
žarnyne. Taigi, vartojant probiotikus kar-
tu su smiltyninio gysločio skaidulomis 
pasiekiamas daug geresnis efektas (tai 
įrodė Tokijuje Nippon Medicinos moky-
kloje atlikta studija).

Trečias žingsnis. Inulinas – 
skaidulos, sukuriančios idealią 
terpę probiotikų dauginimuisi.

Inulinas gaunamas iš daržovių, tai taipogi 
skaidulos, tačiau kitaip nei smiltyninis gyslo-
tis, jos nesugeria į save vandens. Jos sudaro 
idealią terpę gerųjų bakterijų dauginimuisi ir 
taip padidina jų kiekį žarnyne, kartu užkirs-
damos kelią puvimo procesams. Inulinas ir 
smiltyninio gysločio skaidulos puikiai papildo 
vienas kito veikimą.

Taigi, šis natūralių produktų trio yra pui-
kus vidurių užkietėjimo ir kitų netaisyklingos 
mitybos ir nejudraus gyvenimo būdo sąlygotų 
žarnyno negalavimų sprendimo būdas. Mity-
bos specialistai  suderinę probiotikus su pre-
biotikus bei skaidulomis, sukūrė perversmui 
prilygstantį produktą – Lepicol. 

Žarnyno veiklos sutrikimai –  
šiuolaikinio gyvenimo būdo pasekmė
Jeigu kankina vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas, 
sunkumo jausmas, jūs tikrai nesate vienišas su 
šia problema. Tai daugybės Vakarų šalių gyventojų 
problema, kurią sąlygoja netinkama mityba ir judėjimo 
stoka. Tačiau nemaloni savijauta nėra vienintelė tokio 
gyvenimo būdo pasekmė. Ilgalaikis vidurių užkietėjimas 
gali būti daugelio susirgimų priežastimi. 

Lepicol - tai visiškai  
natūralių medžiagų  
produktas, padedantis palaikyti 
būtinas sveiko žarnyno 
funkcionavimo ir geros 
savijautos sąlygas - tinkamą 
bakterijų balansą ir savalaikį 
virškinamųjų medžiagų 
pašalinimą iš žarnyno. 

Kadangi  Lepicol organizme nesirezorbuoja, jo galima vartoti 
kasdien bet kokio amžiaus vyrams ir moterims. Be to, Lepicol 
rekomenduojamas nėštumo metu kaip veiksmingas bei vaisiui 
nekenkiantis būdas žarnyno veiklos reguliavimui.  

Atkelta iš 1 psl.

Kietosios dalelės – tai ore esančių dalelių 
ir skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje gali 
būti įvairių komponentų – rūgščių, sulfatų, 
nitratų, organinių junginių, metalų, dirvože-
mio dalelių, mineralinių dulkių, suodžių. 

Didžiausią įtaką oro užterštumo padidėji-
mui galėjo turėti intensyvi energetikos įmo-
nių ir individualių namų šildymo įrenginių 
veikla bei transporto keliama tarša. Aplinkos 
apsaugos agentūros duomenimis, palyginus 
su 2010 m., 2011 m. oro užterštumas kieto-
siomis dalelėmis sumažėjo. Pagal šiuo metu 
galiojančius teisės aktus, kietųjų dalelių pa-
ros ribinė vertė (50 µg/m³) neturi būti viršy-
ta daugiau kaip 35 dienas per kalendorinius 
metus. 2011 m. nei vienoje oro kokybės tyri-
mų stotyje ši riba nebuvo viršyta. 

Atsargumas nepamaišys
Pasak specialistų, didžiausią grėsmę už-

terštas oras kelia vaikams, ypač kūdikiams, 
nėščiosioms, vyresnio amžiaus žmonėms 
bei asmenims, sergantiems astma ir kitomis 
kvėpavimo bei kraujotakos sistemos ligo-
mis. Tačiau kvėpavimas užterštu oru gali 
baigtis liūdnai net ir tuomet, jei esate visiš-
kai sveikas suaugęs žmogus.

Antai Didžiosios Britanijos visuomenės 
sveikatos specialistai teigia, jog oro užterš-
tumas šalyje kasmet tampa 50 tūkst. žmonių 
mirties priežastimi, nes būtent jis sunkina 
astmos simptomus, prisideda prie širdies 
ir kraujagyslių, bei kvėpavimo takų ligų, o 
gyvenimo trukmę sutrumpina  iki devynerių 

metų. Anot aplinkosaugos audito komiteto 
vadovo Timo Yeo, užterštas oras yra kur kas 
pavojingesnis nei cigarečių dūmai, eismo 
nelaimės ar nutukimas. 

Belieka tik pasidžiaugti, jog Lietuvos 
miestai kol kas nepapuola į labiausiai pa-
saulyje užterštų miestų sąrašus. Tačiau 
domėtis oro tarša būtina. Jai padidėjus pa-
tariama riboti darbinę veiklą ir fizinį akty-
vumą lauke, neatidarinėti orlaidžių, langų. 
Vėdinant patalpas, langus ar orlaides pata-
riama uždengti drėgnu audiniu, važiuojant 
autotransporto priemonėmis sandariai užda-
ryti langus. Sergantiems lėtinėmis ligomis 
reikėtų pasirūpinti vaistų atsarga, o blogai 
pasijutus – kreiptis į gydytoją. 

Pradėkime nuo savęs
► Kelių transportas yra vienas didžiau-

sių taršos šaltinių Lietuvos miestuose. To-
dėl patariama vengti naudoti automobilius 
trumpoms kelionėms, vairuoti ramiai, iš-
jungti variklį, kai automobilis nejuda.

► Dažnai individualių namų rajonų gy-
ventojai, kur patalpų šildymui naudojamas 
kietasis kuras, skundžiasi ypač užterštu 
aplinkos oru. Vadovaujantis aplinkos oro 
apsaugos įstatymo 20 straipsnio 2 punk-
tu – draudžiama deginti atliekas, išskyrus 
atvejus, kai jos deginamos specialiai tam 
skirtuose įrenginiuose. Pažeidėjams nu-
matytos baudos. Tačiau kartais gyventojai 
nepaiso draudimo ir nerūšiuotas buitines 
atliekas degina savo namuose,  dėl ko ga-
li išsiskirti labai dideli kenksmingų teršalų 
kiekiai. Ypač pavojinga deginti cheminėmis 

medžiagomis apdirbtą medieną, baldų atlie-
kas, senus drabužius, batus, medžio drožlių 
plokštes, įvairaus plastiko atliekas, pakuo-
tes, popierių, kartoną, įvairiom alyvom už-
terštas atliekas. Joms degant gali išsiskirti ir 
labai nuodingų cheminių medžiagų. 

► Siekiant sumažinti į aplinką išmeta-

mų teršalų kiekį, įsitikinkite, kad jūsų šildy-
mo įranga eksploatuojama tinkamai ir užti-
krinkite, kad naudojamas kuras yra švarus ir 
sausas. Deginant drėgną kurą, pavyzdžiui, 
neišdžiūvusią medieną, kuras dega žemes-
nėje temperatūroje, todėl didėja išmetamų 
teršalų emisijos. 

Užterštas oras – grėsmė susirgti

Spausdino UAB  „Respublikos”  
spaustuvė. 
Tiražas 24 500 vnt.
Platinti šio leidinio tekstus ir vaizdo 
informaciją galima tik gavus raštišką 

redakcijos sutikimą. 
Už skelbimų, reklamos turinį ir klaidas 
UAB „LV PRO“ neatsako. Autorių nuomonė 
nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone.

Taip žymima reklaminė informacija.

Leidėjas
 UAB „LV PRO“
Žvyro 9, LT-76202 Šiauliai
Tel. 8-610 48948
El.p. info@lvpro.lt

Specializuotas leidinys. 
Leidžiamas 5 kartus per metus: 
kovo 3 d., balandžio 21 d.,  
birželio 2 d., spalio 6 d.,  
gruodžio 1 d. 

Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje www.gamta.lt kasdien skelbia oro užterštumo 
lygio indeksą (OUI) ir jo kitos dienos prognozę. Tai atitinkamomis spalvomis pažymima Lie-
tuvos žemėlapyje. 

Kaunas

Vilnius

Mažeikiai
Akmenė

Telšiai

Plungė

Klaipėda

Kėdainiai

Jonava

Šiauliai

Panevėžys

Utena Ignalina

Visaginas

OUI Lietuvoje

■ Labai žemas

■ Žemas

■ Vidutinis

■ Aukštas



cmyk

3

2012 m. kovo 3 d., šeštadienis 3 

Daug hemorojaus ar 
storosios žarnos ligų 
nebūtų užleidžiamos, jei 
žmonės laiku kreiptųsi 
į specialistus. Deja, 
dėl nepagrįstų baimių, 
nepatogumo, į gydytojo 
kabinetą įžengiama gerokai 
per vėlai...

as iš tiesų trukdo laiku kreiptis į 
gydytoją? Kodėl būtina atsikra-
tyti nepagrįstos gėdos? Ką siūlo 
šiuolaikiškos hemorojaus gydymo 

metodikos? Apie visus šiuos aktualius daly-
kus mintimis dalijasi Proktologijos klinikos 
chirurgas doc. Paulius Žeromskas.

Psichologinės priežastys
Medicininėje literatūroje pateikiami 

duomenys, kad problemų su tuštinimusi turi 
iki 50 proc. gyventojų. Pusė iš jų kenčia nuo 
vienokių ar kitokių su tuo susijusių proble-
mų, tačiau į gydytojus dėl to kreipiasi tik 
pusė sergančiųjų.

Deja, bet hemorojus - dažnas juokelių 
bei pašaipų objektas. Iki tol, kol rimtai ne-
užpuola arba požymiai neišduoda galimos 
ligos. Tuomet juokelius pakeičia gėda. Gė-
dos jausmą sustiprina ir buvusių ligonių pa-
sakojimai apie patirtas kančias po hemoro-
jaus operacijos.

Pacientai į gydytoją dažniausiai krei-
piasi kai liga būna pasiekusi 3-ajį ar 4-ąjį 
laipsnį. Vyrai hemorojumi serga šiek tiek 
dažniau nei moterys. Tačiau jos į gydyto-
jus paprastai kreipiasi dažniau nei vyrai, 
nes tinkamiau prisižiūri savo sveikatą. Be-
je, vyrai kažkodėl galvoja, kad hemorojus 
mažina jų vyriškumą. Viena iš problemų: 
žmonės gėdijasi hemorojaus vien todėl, kad 
jis - „tokioje vietoje“. Gėdijamasi ne ligos, 
o vietos, kurioje ji yra. Kita pavėluoto krei-

pimosi į gydytojus priežastis - visuomenė 
stokoja informacijos. 

Kur nuveda savigyda
Daugelis mano, kad hemorojus yra vie-

nintelė tiesiosios žarnos liga, todėl jam 
priskiriami įvairūs simptomai – vidurių už-
kietėjimas, pilvo skausmas ar net vidurių 
pūtimas. Blogiausia tai, jog žinodami, kad 
hemorojus nėra labai sunki ar net mirtina 
liga, žmonės į medikus kreipiasi vėlai. O iš 
besikreipiančiųjų hemorojumi serga vos pu-
sė, jiems nustatomos visai kitos ligos...

Pirmiausia svarbu išsiaiškinti, kokia 
liga žmogus serga. Nemažai žmonių ilgai 
gydosi patys. Neretai jie net nežino, kad 
serga, tarkim, vėžiu, ir šią ligą labai ap-
leidžia. Kiti gydosi hemorojų, nors galbūt 
šios ligos jiems niekas ir nediagnozavo. 
Pavyzdys, kaip mūsų žmonės pradeda gy-
dyti hemorojų - nueina pas draugą, kuris 
papasakoja apie savo apsilankymą pas gy-

dytoją. Tada žmogus nusprendžia, kad jam 
taip pat hemorojus, ir gydosi tokiais pat 
vaistais.

Meškos paslaugą padaro ir vaistininkai. 
„Hemorojaus“ vaistai nereceptiniai, taigi 
lengvai parduodami vaistinėje. Žmogus, tu-
rintis problemų „toje vietoje“, prašo vaistų 
nuo „hemorojaus“. Iš tiesų vaistų nuo he-
morojaus nėra. Dažniausiai siūlomos žva-
kutės tiesiog mažina simptomus, tačiau net 
ir jas vartojant liga progresuoja. 

Gydymasis patiems arba vaistininkų re-
komenduotais vaistais negali duoti trokšta-
mų rezultatų, nors pinigų išleisite daug. 

Didlaukio g. 80, Vilnius
Tel. 8 (5) 2101771

www.z-klinika.lt

Kuklumas sveikatos neprideda

Kada eiti pas gydytoją?
■ Pas gydytoją reikia kreiptis visada, 
kai atsiranda bent vienas iš išangės ar 
storosios žarnos ligų simptomų, kuris 
savaime nepraeina: niežulys, kraujavi-
mas, gleivės, skausmas, pilvo skausmai, 
pūtimas, gurguliavimas, tuštinimosi įpročių 
pasikeitimas – užkietėja viduriai ar atsiran-
da viduriavimas. Tai gali signalizuoti apie 
rimtą problemą. 
■ Manau, kad svarbūs ir profilaktiniai 
pasitikrinimai pas šeimos gydytoją. 
Vyresniems nei 50 m. (kai kuriais atvejais 
vyresniems nei 40 m.) žmonėms privalu 
profilaktiškai kas 5 metus daryti kolo-
noskopiją (apžiūrėti visą storąją žarną 
endoskopu). 

Mitai apie hemorojaus gydymą
■ Išgydo tik operacija. Jeigu žmogus į gydytoją kreipiasi per vėlai (hemorojus yra 3-iojo 
ar 4-ojo laipsnio), lieka viena išeitis - operacija. Jei kreipiasi laiku, gali pasigydyti vaistais. Dažnai 
užtenka uždegimą slopinančių žvakučių ar kitų vaistų. Ankstyvose hemorojaus stadijose gali 
būti taikomas hemorojinių mazgų sklerozavimas (1-oje stadijoje) - kuomet į hemorojinį kaverninį 
kūnelį suleidžiama specialios medžiagos. Ji sukelia uždegimą, o šis - randėjimą. Surandėjęs 
kaverninis kūnas pranyksta. Taip pat gali būti gydoma guminiais žiedais (2-oje stadijoje). Uždėti 
guminiai žiedai sutrikdo kraujo pritekėjimą, ir mazgas nukrenta. Minėtieji gydymo metodai taiko-
mi poliklinikoje, nereikia gultis į ligoninę, jie ne tokie skausmingi.
Sustabdyti progresavimą, sumažinti hemorojaus simptomus galima, kaip minėta, naudojant 
įvairias priemones: žvakutes, tepaliukus, vidurių laisvinamąsias priemones, kurios neleidžia 
traumuoti išangės tuštinimosi metu ir pan. Savaime suprantama, labai svarbu laikytis higienos.
■ Operacijos labai skausmingos. Šiuolaikiška hemorojaus operacija tetrunka 15 
minučių. Pacientas ligoninėje teguli vieną dieną, o kartais netgi dar trumpiau (iš ryto išoperuo-
jamas, o po pietų išvažiuoja namo). Nebereikia kaip anksčiau daryti morfijaus injekcijų. Jas 
atstoja modernūs puikiai skausmą malšinantys vaistai – paprastai pacientui pasiūloma vartoti 
tabletes.
■ Sudėtinga pasiruošti apžiūrai. Pasiruošti gydytojo proktologo apžiūrai dabar 
daug paprasčiau. Šiuo metu užtenka vieną kartą išvalyti žarnyną vienkartine nedidele klizma. 
Tai galima padaryti vos dešimt minučių iki gydytojo apžiūros. Apmaudu, jog apsilankymą pas 
gydytoją kai kurie ligoniai atidėliodavo vien dėl klizmos. 

Doc. Paulius Žeromskas, pilvo chirurgas, 
proktologas.

Ne vienerius metus vykdomos gimdos 
kaklelio vėžio, krūties vėžio, prostatos vė-
žio, storosios žarnos vėžio, širdies ir krau-
jagyslių ligų prevencinės programos tebe-
vykdomos ir šiemet. 

Lėšos šioms programoms skiriamos iš Pri-
valomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto. Dėl minėtų tyrimų pirmiausia rei-
kia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris, įverti-
nęs paciento sveikatos būklę, jį nuodugniau 
supažindins su prevencinėmis programomis 
ir skirs reikiamus tyrimus. 

► Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos finansavimo programa skir-
ta asmenims nuo 50 iki 75 metų. Ši pro-
grama įgyvendinama Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos, Šiaulių apskrityse. Kartą per dvejus 
metus atliekamas nesudėtingas imunoche-
minis testas. Jei gaunamas neigiamas testo 
atsakymas, vadinasi, pacientas yra sveikas ir 
pakartotinai turės pasitikrinti po dvejų metų, 
jei atsakymas teigiamas, šeimos gydytojas 
išduos siuntimą pas gydytoją specialistą at-
likti kolonoskopijai. Prireikus jos metu gali 
būti atliekama ir biopsija. 

► Gimdos kaklelio vėžio prevencinė 
programa skirta moterims nuo 25 iki 60 
metų. Pagal šią programą kartą per trejus 
metus atliekamas citologinio tepinėlio tyri-
mas. Kol normalios gimdos kaklelio ląstelės 
dėl įvairiausių veiksnių virsta vėžinėmis, 
praeina ne vienas mėnuo ir net ne viene-
ri metai. Pakitimų pradžios moterys dažnai 
nejaučia, tačiau tik ankstyvas jų nustatymas 
leidžia išvengti ligos, pasveikti. Pagal citolo-
ginio tepinėlio rezultatus gali būti nemoka-
mai atliekama biopsija, leidžianti objektyviai 
patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę.

► Atrankinės mamografinės patikros 
dėl krūties vėžio programa skirta mote-
rims nuo 50 iki 69 metų. Pagal programą 

Išnaudokite galimybę pasitikrinti 
nemokamaiJogos galia

Pasirodo, darant jogos pratimus galima 
ne tik sustiprinti raumenis, atsikratyti stre-
so, bet ir sumažinti aukštą kraujospūdį. Iš-
analizavę, kokią įtaką daugeliu atvejų jo-
ga ir meditacija daro hipertonikams, Jeilio 
universiteto mokslininkai nustatė, kad abu 
kūno treniravimo būdai mažina sistolinį 
(liaudyje dažnai vadinamą apatiniu) krau-
jospūdį, o joga veikia ir diastolinį (vadi-
namąjį viršutinį). Taigi jogos užsiėmimai 
kenčiant nuo aukšto kraujospūdžio gali 
būti ne mažiau efektyvūs nei medicininiai 
preparatai.
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pašalinamas anglies monoksidas po to, 
kai dvi valandas praleidžiate prirūkytoje 
patalpoje.

„Anglies monoksidas, patekęs į jūsų or-
ganizmą, pažeidžia arterijų sieneles, taip 
padidindamas infarkto ir insulto riziką“, 
- sako medicinos daktaras, neurologas, 
knygos „Kaip apsisaugoti nuo insulto“ au-
torius J. David Spence‘as.

Vaistų  
tvarkaraštis

Amerikiečių mokslininkai įsitiki-
nę, jog neretai pacientai nepelnytai 
skundžiasi, kad medikų išrašyti vais-
tai jiems nepadėjo. Rekomenduodamas 
gerti tam tikras tabletes, gydytojas daž-
niausiai nurodo ir laiką, kada tai daryti, 
tačiau per skubėjimą ir dėl netinkamų 
įpročių vaistus dažniausiai geriame ne 
taip punktualiai, o kaip pakliūva. To-
kiu atveju, pasak amerikiečių specia-
listų, vaistų gėrimas visiškai praranda 
prasmę. Medikai rekomenduoja vaistus 
gerti laikantis kone geležinės tvarkos 
– kiekvieną dieną tuo pačiu metu, taip 
pat paisant vienodų intervalų nuo vie-
nos dozės iki kitos. Ir tik tada tikėtis 
reikiamo poveikio.

Nugalėkite 
depresiją

Mokslininkai nustatė, kad nuo depresi-
jos kenčiančios moterys rečiau sportuoja. 
O visai be reikalo. Net keliose moksli-
ninkų paskelbtose studijose teigiama, jog 
reguliari sportinė veikla efektyviai gydo 
depresiją. Pasirodo, kad kasdienė pusva-
landžio trukmės treniruotė veikia panašiai 
kaip kai kurie antidepresantai bei psichi-
atro konsultacija. Taigi ryšys tarp fizinės 
ir psichinės sveikatos – akivaizdus. Juk 
mūsų centrinės nervų sistemos būklė glau-
džiai susijusi su raumenimis. O nuolatinė 
ir sisteminga raumenų veikla šalina ner-
vinę įtampą, didina darbingumą, grąžina 
gerą nuotaiką.

Pasaulio naujienos
kartą per dvejus metus atliekamas mamogra-
finis tyrimas, leidžiantis tiksliai diagnozuoti 
vėžį ar ikivėžinius pakitimus. Gavus šeimos 
gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyri-
mą, galima iš anksto užsiregistruoti mamo-
grafijos įrenginį turinčioje sveikatos priežiū-
ros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą. Tyrimo 
rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs 
juos iš mamogramas vertinančios įstaigos. 

► Priešinės liaukos (prostatos) vėžio 
ankstyvosios diagnostikos programa skir-
ta vyrams nuo 50 iki 75 metų bei vyrams 
nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sir-
gę prostatos vėžiu. Pagal šią programą kartą 
per dvejus metus atliekamas kraujo tyrimas, 
parodantis prostatos specifinio antigeno 
(PSA) koncentraciją kraujyje. Jei PSA kie-
kis viršija normą, šeimos gydytojas išduoda 
siuntimą konsultuotis pas urologą, o šis pri-
reikus atlieka priešinės liaukos biopsiją, kuri 
yra vienintelis būdas objektyviai patvirtinti 
arba paneigti šios ligos diagnozę.

► Širdies ir kraujagyslių ligų preven-
cijos programa skirta vyrams nuo 40 iki 
55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų. 
Programoje numatytos paslaugos taikomos 
kartą per metus. Šeimos gydytojas patikros 
metu nustato rizikos veiksnius ir sudaro in-
dividualius šių ligų prevencijos planus. Su 
pacientu kalbama apie širdies ir kraujagyslių 
ligų profilaktikos priemones bei patariama, 
kaip stiprinti ir saugoti sveikatą, įteikiamas 
informacinis pranešimas, nustatomas gliuko-
zės ir cholesterolio kiekis kraujyje, atliekama 
elektrokardiograma. Jei po pirminių tyrimų 
paaiškėja, kad pacientas priskirtinas didelės 
širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei, jis 
siunčiamas į specializuotus šių ligų preven-
cijos padalinius.

Valstybinės ligonių kasos 
prie SAM Ryšių su  
visuomene skyrius
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ineziterapeuto profesija nėra itin 
dažna, bet, sutikime, labai reika-
linga. Apie ją kalbamės su Palan-
gos „Baltijos“ reabilitacijos cen-

tro kineziterapeutais  Simona Česnakaite 
ir Andriumi Bajoru.

Ką turi mokėti geras kineziterapeutas? 
Simona. Kineziterapija - išvertus iš lotynų 

kalbos reiškia gydymą judesiu (lot. kinesis - 
judesys, terapia - gydymas). Tai viena pagrin-
dinių reabilitacijos priemonių, kur parinkus 
tinkamus kūno judesius, padedama atnaujinti, 
pagerinti ir išlaikyti kaulų ir raumenų, šir-
dies kraujagyslių ir kitų sistemų funkcinę bū-
klę.  

Geras kineziterapeutas turėtų matyti pacien-
to sveikatos sutrikimus anksčiau, nei pats paci-
entas apie tai pasakys, kitaip tariant, turi mokėti 
skaityti tarp eilučių. Taip pat geras kinezitera-
peutas turi mylėti savo darbą ir pacientus, nebi-
joti iššūkių ir nuolat tobulėti – nestovėti vietoje.

Andrius. Jis taip pat turi turėti geras anato-
mijos, traumatologijos, fiziologijos ir net neu-
rologijos žinias. 

Kodėl pasirinkote šią profesiją? 
Simona. Visada svajojau ir norėjau dirbti su 

žmonėmis sveikatinimo sferoje, bet tuo pačiu 
traukė natūralūs gydymo metodai. Net neįsi-
vaizduoju savęs kitur.

Kineziterapeutus ruošia LKKA, kurią abu 
su Andriumi ir esame baigę, Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas. Aukštąjį neuniversitetinį 
išsilavinimą suteikia kolegijos. 

Andrius. Šią profesiją pasirinkau dar mo-
kykloje, nes nuo pat mažų dienų sportavau, 
mačiau traumas, pats jų turėjau, sportas man 
padėjo daug ką kitaip vertinti ir kineziterapijo-
je.

Ar tikrai rankomis galite skaityti kūną 
tarsi atverstą knygą? 

Simona. Taip tikrai, juk kineziterapeuto 
rankos - tarsi savotiškas rentgenas, tai jo akys, 
diagnostikos įranga ir protas. Dirbant su paci-
entais jie kartais replikuoja, kad iš rankų sklin-
da šiluma.

Kokiomis ligomis daugiausia serga „Bal-
tijos“ pacientai ir ką galite jiems pasiūlyti? 

Simona. Kineziterapija taikoma sergant 
kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių, nervų sis-
temos, judamojo - atramos aparato, ginekolo-
ginėmis bei onkologinėmis ligomis. Kinezi-
terapeuto pagalbos dažniausiai ieško žmonės, 
jaučiantys nugaros skausmus, po insultų, ka-
dangi sutrinka gebėjimas judėti ir apsitarnauti, 
tačiau kineziterapija taip pat taikoma sveikatai 
stiprinti ir vis dažniau pacientai ima suprasti, 
kaip jiems padeda judėjimas. Judėjimas gali 
pakeisti bet kokius vaistus, tačiau nėra tokių 
vaistų, kurie pakeistų judėjimą. 

Atsižvelgiant į ligonio aktyvumą, skiria-
mi aktyvūs ir pasyvūs kineziterapijos meto-
dai. Aktyvūs – kai ligonis juda pats, pasyvūs 
– įvairios manipuliacijos rankomis, kurias 
atlieka kineziterapeutas arba panaudojant ap-
aratus. Tempimo terapija – kai tempiant me-
chaniniu būdu stengiamasi atitraukti, pailginti 
žmogaus tam tikras kūno vietas. Pagal turi-
mas priemones, gydome visais metodais, kaip 
ir kiti centrai, tačiau „Baltijos“ reabilitacijos 
centras yra vienintelis Lietuvoje, kuris taiko 
aklųjų ir silpnaregių bei kurčiųjų reabilitaciją.

Andrius. Susiduriu su pačiais įvairiausiais 
ligoniais, pradedant patyrusiais traumas ir bai-
giant neurologiniais ligoniais, kurie yra patys 
sunkiausi. O pasiūlyti mes visada galime daug, 
turime gerą kolektyvą, daug patyrusių specia-
listų.

Kiek glaudus Jūsų ir gydytojo bendra-
darbiavimas? 

Simona. Nuolatos ir glaudžiai bendradar-

biaujame su reabilitacijos centre dirbančiais 
gydytojais, kasryt aptariame atvykusių pacien-
tų būklę, vertiname kineziterapijos efektyvumą 
išvykstant. Šis procesas yra būtinas norint nuo-
sekliai ir efektyviai padėti pacientui. Kinezite-
rapeuto darbas kitoks nei gydytojo, tačiau labai 
svarbu, kad šie specialistai bendradarbiautų, 
kad pasiektų optimaliausią rezultatą. Geriausia, 
kai gydytojas ir kineziterapeutas suderina savo 
veiksmus, nes jeigu kuris nors suklys - nuken-
tės bendras rezultatas.

Andrius. Gydytojas – žmogus, kuris gydo, 
o kineziterapeutas yra lyg įrankis, kuris turi 
klausyti gydytojo nurodymų ir, aišku, taikyti 
visas savo žinias tam, kad padėtų pacientui.

Prisiminkite įdomesnių atvejų, kuomet 
itin pavyko pagelbėti. 

Andrius. Atvejų, kai pasisekė padėti tiek 
fiziškai, tiek psichologiškai, tikrai daug. Kad 
ir paskutinis, kuomet gan greitai pavyko iš 
gulimos padėties prikelti moteriškę. Nors iš 
pradžių buvo labai sunku ją įtikinti, kad vis dar 

gali pasveikti ir pradėti vaikščioti. 
Bet baisiausią situaciją teko patirti Graikijo-

je, kai dirbau su rankinio komanda. Kai žaidėja 
po skaudaus susidūrimo, kurio metu traumavo 
kelio raiščius, iš skausmo ir rėkimo prarijo savo 
liežuvį, keletą sekundžių buvau pasimetęs ir aš. 
Na, bet po kelių akimirkų teko traukti tą liežuvį 
iš burnos.

Kokius kvailiausius mitus esate girdėję 
apie savo profesiją? 

Simona. Neva kineziterapijos procedūra 
yra labai skausminga. Kineziterapeutas ir ma-
sažistas yra tas pats, arba kineziterapeutas ir 
sporto treneris yra tas pats. Ir dar. Kam eiti pas 
kineziterapeutą, jei gali išsigydyti pats?

Kokių nesudėtingų gyvenimiškų patari-
mų galite duoti žmonėms, kad jie jaustųsi 
geriau? 

Simona. Nereikia laukti kol liga susiras jus, 
judesys turi būti gyvenimo palydovas. Kuo 
dažniau vaikščiokite basomis, ypač vasarą.

Andrius. Judėti, judėti ir dar kartą judėti.

Palangos „Baltijos“ reabilitacijos centro kineziterapeutai Simona Česnakaitė ir Andrius 
Bajoras

Vaistus keičiantys judesiu Profesija iš arti

uo senų laikų žinoma, kad daug 
geriant greičiau įveikiamas per-
šalimas. Skysčiai pašalina toksi-
nus, susidarančius organizmui 

kovojant su virusais.

Padidėjęs skysčių poreikis
Peršalimui ir gripui gydyti svarbiausia 

priemonė yra vanduo. Net ir geriausi vaistai 
nebus veiksmingi, jei organizmui trūks nors 
1-2 proc. skysčių. Liga padidina skysčių po-
reikį. Kosint organizmas praranda dar daugiau 
skysčių. Be to, kad iš organizmo būtų pašalin-
tas sekretuotas uždegiminis skystis – liaudyje 
vadinami karkalai – kvėpavimo takų gleivinės 
turi būti gerai sudrėkintos. Jei organizme ne-
bus pakankamai vandens, nepadės net atsiko-
sėjimą lengvinantys vaistai, liga progresuos.

Nekarščiuojantis žmogus kasdien turi iš-
gerti apie 2 litrus vandens, o vienam laipsniui 
pakilusios temperatūros 1 kg kūno svorio pa-
pildomai reikia išgerti 10 ml vandens. Pavyz-
džiui, žmogus, sveriantis 70 kg, karščiuoda-
mas iki 38oC, be dviejų įprastų litrų vandens, 
papildomai dar turi išgerti 700 ml, o jei karš-
čiuoja iki 39oC - papildomai mažiausiai dar 
pusantro litro.

Paracetamolio, kuriuo dažniausiai mušama 
temperatūra, toksiškumas žymiai išauga, jei 
žmogus vartoja per mažai skysčių.

Gėrimų įvairovė
Nėra didelio skirtumo, ką gersite - sulti-

nį, karštą vandenį su citrina ar arbatą - visi 
karšti gėrimai veikia taip pat.

Persišaldžiusiesiems naudingiausi parūgš-
tinti gėrimai. Tai gali būti nestipri arbata su ci-
trina ar paprastas vanduo su citrinų arba apel-
sinų sultimis. Tačiau spanguolių ar bruknių 
morsai patys geriausi, nes tose uogose yra 
ypatingų antibakterinių medžiagų. Paįvairi-
nimui galima kartais pasimėgauti pramoninės 
gamybos sultimis - tiks greipfrutų, apelsinų. 

Jei burnos gleivinė suerzinta, citrusinių 
vaisių gėrimus geriau pakeisti obuolių, ba-
nanų, persikų sultimis. 

Jei kosite, pasigaminkite šarminio gėrimo. 

Sena išbandyta priemonė - karštas pienas su 
mineraliniu vandeniu. Jis padeda išsiskirti 
gleivėms. Stiprios kavos ar arbatos sergant 
geriau atsisakyti - tie gėrimai tik apkrauna 
širdį ir skatina organizmo dehidraciją. 

Laimė, skysčių gauname ir su maistu. 
Sriubos, vaisiai, daržovės, pieno produktai, 
netgi liesi baltyminiai produktai turi daug 
vandens. Taigi toks maistas ne tik sveikas, 
bet ir papildo organizmo vandens atsargas.

Konsultavo „Trinapolio klinikos“ 
bendrosios praktikos gydytojas  

Renatas Dainius

Pirmoji pagalba peršalus

Organizmas ir vanduo
►Suaugusio žmogaus, sveriančio 70 
kilogramų, organizme yra: apie 5,0-5,5 litrų 
kraujo; 
►dėl kraujo apytakos per smegenis kas 
dieną teka 1400 litrų kraujo; 
►inkstai kas dieną išskiria apie 1,4 litro 
šlapimo; 
►virškinimo sistema kas dieną pagamina 
apie 8 litrus virškinimo skysčių; 
►per 24 valandas sveikas žmogus išskiria 
per inkstus, žarnyną ir plaučius apie 2,0-
2,5 litrų skysčių.
Vandens poreikis priklauso nuo indi-
vidualių organizmo savybių ir gali būti 
apskaičiuotas pagal vieną iš dviejų žemiau 
pateiktų formulių:
■ vienai kilokolorijai – 1 ml skysčio per 
dieną. Tai yra, jeigu per dieną kūnas 
sunaudoja apie 2500 kcal, reikia suvartoti 
apie 2500 ml skysčių; 
■ 35 ml skysčių vienam kūno svorio kilo-
gramui: pvz. 70 kg x 35 ml = 2450 ml; 
Nors žmogaus kūne yra daug vandens 
(50-70 proc. kūno masės), organizmas 
negali sukaupti jo atsargų. Todėl skysčių 
kiekis turi būti nuolat papildomas. Dažniau-
siai suvartojamo vandens kiekis yra per 
mažas.
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Daiva AUSĖNAITĖ

Sergantieji turi žinoti
Prognozuojama, kad 2025 metais pa-

saulyje bus daugiau kaip 300 milijonų 
sergančiųjų cukralige. Sergant diabetu 
būtina reguliariai tikrinti cukraus lygį 
kraujyje. Tą darant sergantysis diabetu 
ims žymiai geriau jaustis, jis apsaugos sa-
ve nuo galimų šios ligos komplikacijų ir 
jam skiriami vaistai galės būti parenkami 
labai tiksliai. 

Išgydyti diabeto neįmanoma, su šia lė-
tine liga teks gyventi. Kad ji nešokdintų 
jūsų, turite išmokti ją valdyti. Pasak me-
dikų, patikimiausias būdas kontroliuoti 
diabetą – matuoti cukraus lygį kraujyje.      

Cukraus svyravimams apibūdinti me-
dikai naudoja žodžių junginį „glikemijos 
kontrolė“. Sergančiajam diabetu svarbu 
kasdien matuoti cukraus kiekį, tam nau-
dojami specialūs aparatėliai, vadinami 
gliukometrais. Idealiu atveju reikia siekti, 
kad cukraus koncentracija kraujyje neval-
gius būtų artimesnė normai. Norma yra 6 
mmol/l nevalgius ir 8 mmol/l pavalgius.

Matuoti, analizuoti ir vertinti
Neilgai trunkantys cukraus, kitaip 

gliukozės, svyravimai nėra pavojingi, 
tačiau jeigu jie užsitęsia, ilgainiui ga-
li sukelti neigiamų pasekmių. Cukraus 

svyravimas yra viena iš priežasčių, kodėl 
ima vystytis lėtinės diabeto komplikaci-
jos. Vienos komplikacijos susijusios su 
smulkių, kitos su stambių kraujagyslių 
pažeidimais. Stambių kraujagyslių pa-
žeidimai gali lemti infarkto ar insulto 
išsivystymą, taip pat galūnių pažeidi-
mus. Smulkių kraujagyslių pažeidimai 
nulemia akių tinklainės ligų išsivystymą: 
žmogus ima prasčiau matyti, o galiausiai 
gali net ir apakti. Taip pat gali nukentėti 
inkstai. Sunkiausia pasekmė – inkstų pa-
žeidimas, kuris gali baigtis dialize ar net 
transplantacija.

2006 m. diabetologijos žurnale buvo 
publikuotas Roso tyrimas. Tyrime dalyva-
vę buvo padalinti į dvi grupes: vieni ma-
tavo cukrų kraujyje reguliariai, kiti – tik 
kartą per dieną. Buvo įrodyta, kad tie, ku-
rie matavo cukrų tris kartus per dieną, 32 
proc. atvejų patyrė mažiau komplikacijų. 

Cukraus dienoraštis
Sergantys I tipo diabetu žino, kad jiems 

būtina cukrų matuoti 3-4 kartus per dieną. 
Sergantieji II tipo diabetu būna įsitikinę, 
kad cukrų reikia pasimatuoti tik vieną 
kartą per dieną, ryte nevalgius. Toks ma-
tavimas yra netikslingas. Matuotis reikia 
dažniau. 

Sergančiųjų diabetu cukraus lygis nuo-
lat pakilęs. Todėl sergančiajam reikėtų 

ryte prieš valgį, dvi valandos po valgio, 
prieš pietūs ir dvi valandos po pietų, taip 
pat ir vakare pasimatuoti cukraus lygį 
kraujyje. Įrašius rezultatą į dienyną žmo-
gus pateikia savo matavimus gydytojai ir 
jis gali stebėti kaip cukraus lygis svyruoja 
dienos ar savaitės bėgyje. Šie duomenys 
leidžia jam tiksliau parinkti medikamen-
tus.

Kodėl svyruoja cukraus lygis?
Cukraus kiekio kraujyje svyravimai tu-

ri ne vieną priežastį. Kartais dėl to gali 
būti kaltas ir pats pacientas, kuris nevi-
siškai teisingai laikosi režimo ar dietos. 
Kartais cukraus svyravimus gali iššaukti 
lėtinės, slaptos infekcijos, pavyzdžiui, 
šlapimo takų. Netgi paprasčiausias dantų 
kariesas gali lemti gliukozės padidėjimą. 
Taip pat lėtinis stresas daro įtaką cukraus 
svyravimams kraujyje. Dar viena grupė 
sergančiųjų, kuriems nepavyksta suregu-
liuoti cukraus – tai tie, kurie gauna nepa-
kankamas vartojamų vaistų dozes.

Jeigu cukraus matavimo aparatėlis ro-
do, kad jūsų cukrus (gliukozė) svyruoja 
– pasitarkite su jus prižiūrinčiu endokri-
nologu dėl gydymo korekcijų.

Cukraus kraujyje matavimo 
netikslumai – kodėl jie 
atsiranda? Atsako gydytojas 
Andrej Levinger

Klaidos matuojant cukraus (gliuko-
zės) kiekį kraujyje yra neišvengiamos. 
Jos atsiranda dėl kelių priežasčių: 

► Paklaidą gali nulemti kraujyje esan-
čios medžiagos, chemiškai veikiančios 
matavimo juostelę – deguonis, vitaminas 

C, paracetamolis ir pan. 
► Žmogaus atliekančio tyrimą pada-

romos klaidos – neteisingai kalibruojamas 
aparatas, neteisingai praduriamas pirštas, 
pavyzdžiui, jis per stipriai spaudžiamas, 
ar atvirkščiai – per mažas kraujo lašas.

► Gliukometro techninės savybės – 
technologijos, naudojamos aparate, pa-
vyzdžiui, juostelių fermentas, matavimo 
zonų skaičius ir t.t. 

► Amerikos diabeto asociacijos nusta-
tė cukraus matavimo aparatais paklaidos 
normą – tai 5 proc. paklaida. Realiame 
gyvenime būna ir 15 - 20 proc. paklaida 
palyginus su standartu. O jeigu lyginti 
galimas paklaidas, kurias duoda namų są-
lygomis naudojamas gliukometras ir sta-
cionarinis aparatas, tai pastarojo paklaida 
gali siekti ir 20 proc. 

Kodėl svarbu kalbėti apie paklaidą? Nes 
cukraus kiekio kraujyje rezultatai (kartu 
su paklaida) yra svarbūs pacientui, kai jis 
skaičiuoja insulino dozę. Jeigu aparatas 
rodo didesnį negu iš tikrųjų yra rezultatą – 
labai lengva perdozuoti ir suleidus didesnę 
nei reikia dozę gali įvykti hipoglikemijos 
(mažo cukraus kiekio kraujyje) priepuolis. 
Arba bus pavėluotas hipoglikemijos gy-
dymas, kas gali baigtis net hipoglikemine 
koma. 

Jeigu aparatas parodys mažiau negu iš 
tikrųjų yra cukraus, insulino bus suleista 
mažiau ir nebus geros ligos kontrolės. 

Sėkminga individuali ligos kontrolė – 
tai kokybiškesnio ir ilgesnio gyvenimo pa-
grindas bei lėtinių komplikacijų vystymosi 
prevencija. Dėl to reikia stengtis matuoti 
be klaidų. Rekomenduoju pasirinkti tinka-
mą gliukometrą, dėl matavimo techninių 
aspektų pasitarti su gydytoju. 

Ką sergantys diabetu turi žinoti apie cukrų
Išalkus ir pavalgius, susinervinus ar pasportavus – 
cukraus lygis kraujyje nuolat kinta. Sveikam žmogui 
šis pokytis nėra labai reikšmingas. O štai sergančiajam 
diabetu svarbu žinoti savo cukraus lygį kraujyje ir 
stengtis, kad jis nebūtų per aukštas ar per žemas. 
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Dantų implantai daugybei 
žmonių, kurie yra netekę 
natūralių dantų, suteikia 
antrą galimybę jaustis lyg 
su savais dantimis. Žinoma, 
kyla daug klausimų – kokia 
tai procedūra ir kaip ji 
atliekama.
Konsultuoja „Europos 
odontologijos klinikos“ 
gydytoja odontologė 
ortopedė Lyra Žemrietienė.
Implantams jau beveik 50 metų

Pirmuosius dar iki šių dienų tarnaujan-
čius dantų implantus 1965 m. įsriegė švedų 
anatomijos profesorius Per-Ingvar Bråne-
mark. Šis implantas pacientui sėkmingai iš-
tarnavo 40 m. Šiandien dantų implantai yra 
pats pažangiausias dantų protezavimo me-
todas visame pasaulyje. Danties implantas 
– tai mažas varžtelis, pakeičiantis trūkstamo 
danties šaknį. Ant implanto yra tvirtinama 
danties karūnėlė. Implantuoti dantys atrodo 
ir funkcionuoja kaip natūralūs dantys. Dan-
tų implantai taip pat padeda išvengti kaulo 
sunykimo prarasto danties vietoje, nes jie 
atstoja danties šaknį žandikaulyje. Implan-
tai gali laikyti pavienius dantis arba dantų 
tiltelius. Taip pat gali laikyti išimamus dan-
tų  protezus. Implantai gaminami iš titano, 
kuris biologiškai tinka organizmui, ir yra 
ypatingai tvirti. Implanto paviršius yra po-
rėtas tam, kad greičiau ir tvirčiau suaugtų  
su kaulu.

Ne vienintelis būdas
Žinoma, tai nėra vienintelė dantų atstaty-

mo metodika. Ilgą laiką buvo siūloma rink-
tis tiltelį, tvirtinamą prie greta esančių dan-
tų, arba įstatyti dalinį dantų protezą. Tačiau 
dedant tiltelį vietoj trūkstamo danties būtina 

šlifuoti greta esančius sveikuosius dantis. 
Taip pacientas, iš pradžių neturėjęs vieno 
danties, po tiltelio uždėjimo praktiškai pra-
randa dar du dantis. Vėliau ir tuos nušlifuo-
tus dantis reikės gydyti, keisti tiltelį ir gal 

net vėl šlifuoti greta esančius dantis. Labai 
dažnai šis sveikus dantis žalojantis būdas 
pasirenkamas dėl mažesnių momentinių 
išlaidų, tačiau, įvertinus perspektyvas, gali 
paaiškėti, kad tiltelis kainuos tiek pat, o kar-
tais net daugiau nei implantai. Jei pacientas 
neturi visos eilės dantų ar jo burna yra be-
dantė, vis dar siūlomi išimami protezai. Net 
tuomet, jeigu pacientas jaučiasi labai gerai, 
pakankamai puikiai adaptuojasi, nekom-
pleksuoja ir užsimiršta, kad tai yra išimamas 
protezas, šis vis tiek spaudžia minkštuosius 
burnos audinius, tirpdo kaulą, kinta skonio 
pojūtis, iškyla higienos problemų. Žinoma, 
tądien pigiau įsigyti lanko atraminius pro-
tezus ar plokštelę, bet, vertinant finansines 
investicijas, būtina atsižvelgti ir į sveikatą. 

Implantacijos procedūra
Implantacija – nedidelė chirurginė pro-

cedūra, kuriai reikia kruopščiai pasirengti, 
būtinai turi būti sudarytas konkretus gy-
dymo planas. Labai gerai, jei pacientą dėl 
implantacijos konsultuoja medikas ar keli 
medikai, besispecializuojantys implantolo-
gijoje ir protezavime, patyrę kitose srityse: 

periodontologijoje, ortodontijoje, chirur-
gijoje.  „Europos odontologijos klinikos“ 
idėja – suburti profesionalų komandą, kurie 
specializuotųsi skirtingose srityse. Mes ga-
lime ne tik lydėti pacientą viso gydymo me-
tu, bet ir užtikrinti profesionalias skirtingų 
sričių konsultacijas. 

Pirmiausia į kaulą yra įsriegiamas im-
plantas. Po operacijos praėjus 7-10 dienų 
yra nuimami siūlai ir prasideda gijimo 
procesas, kuris paprastai užtrunka ketu-
ris mėnesius. Šio periodo metu implantas 
labai glaudžiai suauga su kaulu. Toliau 
daroma nedidelė operacija, kurios metu  
atidengiama implanto viršūnė, prie kurios 
odontologas pritvirtina atramą, ant ku-
rios vėliau tvirtinamas dantis arba tiltas. 
Paskutinė gydymo fazė - protezavimas. 
Gydytojas nuima nuo implantų atspaudą, 
pagal kurį pradedami daryti protezai. 

„Europos odontologijos klinika“ 
Konstitucijos pr. 9-122, Vilnius

tel. 272 79 09, mob. 8 612 32 838
El. paštas: europosklinika@gmail.com

www.eok.lt

Pažangiausias šypsenos atstatymo būdas

Dažniausiai kylantys klausimai
■ Ar procedūra skausminga? Implantacijos metu yra naudojamas vietinis nu-
skausminimas, todėl nejausite jokio diskomforto operacijos metu. Nedidelis diskomfortas 
gali būti jaučiamas po operacijos, tačiau jį sušvelnina medikamentai, skiriami po procedū-
ros.
■ Ar implantas tvirtai laikysis? Pasaulinė statistika rodo, kad sėkmingai prigyja 
net 98 proc. implantų. Viena dažniausių implantų atmetimo priežasčių yra nenumatyta 
organizmo reakcija (ūmūs infekciniai ar virusiniai susirgimai). Tokiu atveju gamintojas kom-
pensuoja atmestą implantą nauju, o gydytojas savo ruožtu siūlo tolimesnę gydymo eigą. Jei 
implantas yra kokybiškas, o visa burnos ertmė taisyklingai sugydyta ir suprotezuota, tai im-
plantas gali tarnauti ir visą gyvenimą. Žinoma, tai taip pat priklauso nuo paciento gyvenimo 
būdo ir higienos įpročių. Implantas – ilgaamžis sprendimas, o kartais dirbtinės šaknys yra 
patvaresnės už nuosavus dantis.
■ Ar visi implantai vienodi? Nors skirtingų gamintojų implantai skiriasi tuo, kaip 
juos patogu įstatyti, kaip greitai jie susijungia su kaulu, dauguma specialistų sutinka, kad 
implantavimo sėkmę implanto rūšis lemia tik 10 proc., o odontologo įgūdžiai - net 90 proc..

„Europos odontologijos  
klinikoje“  dirbantys profesionalūs 
gydytojai, kurie stažavosi ir studijavo Di-
džiojoje Britanijoje, Vokietijoje, atlieka visų 
šių sričių kompleksinį gydymą. Atliekamos 
paslaugos:
■ Chirurgija
■ Dantų protezavimas
■ Ortodontija
■ Periodonto ligų gydymas
■ Terapinė odontologija
■ Dantų implantacija
■ Dantų balinimas
■ Vaikų dantų gydymas
■ Dantų šaknų kanalų gydymas

„Europos odontologijos klinikos“ gydytoja 
odontologė ortopedė Lyra Žemrietienė.

ors teigiama, kad randai vyrus 
puošia, sutikime, jog tikrai, ne vi-
si. O dailiosios lyties atstovėms jie 
dažnai atneša daug kančių.

Randas yra normalaus odos gijimo proceso 
dalis. Jis susidaro, kai odoje gyja žaizdos, at-
siradusios dėl traumų, chirurginės intervenci-
jos arba ligos. Kuo didesnis randas, tuo ilgiau 
trunka jo gydymas ir didėja tikimybė, kad ran-
das matysis. Koks bus randas, priklauso nuo 
daugelio veiksnių – odos spalvos, traumos 
pobūdžio, paveldimumo, buvusios infekcijos 
gijimo metu, medikamentų vartojimo, kitų li-
gų, rūkymo, lokalizacijos. 

Randų tipai
Hipertrofiniai randai  dažniausiai susida-

ro po gilaus odos nudegimo ir dažniau stebimi 
juodaodžiams. Randai yra raudoni, dideli ir iš-
kilę, gali perštėti ir skaudėti, jie neplinta už bu-
vusios žaizdos ribų. Hipertrofiniai randai pra-
deda formuotis praėjus dviem savaitėms nuo 
sužeidimo. Jie minkštėja ir mažėja savaime, ta-
čiau šis procesas trunka ilgiau nei metus. Ypač 
darkantys išvaizdą randai lieka po nudegimų. 

Keloidiniai randai gali susidaryti bet kurio 
amžiaus žmonėms, tačiau dažniau susidaro ant 
jaunų žmonių odos bei juodaodžiams. Keloi-
dai yra grubūs, apvalūs, sudaro netaisyklingas 
randų audinio raukšles, plinta toliau už žaizdų 
ribų. Lyginant su oda, esančia aplink žaizdą, 
keloidai yra tamsesni. Dažnai jie būna raudo-
nos spalvos. Keloidai gali susidaryti iškart po 
sužeidimo arba pablogėti nėštumo metu.

Atrofiniai randai yra mažos apvalios įdu-
bos, esančios žemiau nei aplinkinė oda. Jie at-
siranda, kai sutrinka gijimo procesas ir susidaro 
nepakankamas jungiamojo audinio kiekis, pa-
vyzdžiui, išnykus spuogams.

Gydymo metodai
Randų gydymo tikslas – juos minkštinti, 

šviesinti, lyginti, padaryti kuo mažiau matomus 
lyginant su šalia esančiu odos paviršiumi; atkur-

ti sužeistos vietos funkciją ir buvusią išvaizdą. 
Estetinis gydymo tikslas dažnai būna aktualiau-
sias, ypač kai oda pažeista matomoje vietoje.  
Geriausias rezultatas pasiekiamas, kai randai 
pradedami gydyti iškarto po to, kai sugyja oda 
- ankstyvu randėjimo periodu, kai jungiamasis 
audinys užpildo odos ir paodžio defektą, for-
muojasi ir tvirtėja. 

Nors atsiranda vis naujų randų gydymo prie-
monių, tačiau dažniausi tradiciniai – kortikoste-
roidų injekcijos, silikono preparatai ir chirurginis 
gydymas. 

Paminėtini ir kiti gydymo metodai: kriotera-
pija, spindulinė terapija, lazerio terapija.

Randams gydyti yra tepalų, specialių pleistrų, 
kompresinė terapija (rando spaudimas). Gali bū-
ti kompleksinis gydymas, randų šlifavimas.

Naudojami ir poliuretano pleistrai, preparatai 
su svogūnų ekstraktu, tepalai su A ir E vitami-
nais.

Nėra nei vieno gydymo metodo, kuris padė-
tų panaikinti randus. Šiuo metu manoma, kad 
efektyviausias randų gydymas yra silikono ga-
miniais bei kompresoterapija.

Efektyvus, paprasčiausias ir patogiausias 
gydymo būdas – silikono gelis ar silikoniniai 
pleistrai. Šis būdas praktiškai neturi šalutinio 
poveikio. Susiformavęs naujas randas, gydomas 
silikono geliu ar pleistru, tampa minkštesnis, ly-
gesnis, mažiau niežti ir plyšinėja.

Konsultavo plastinės-rekonstrukcinės 
chirurgijos gydytojas  

doc. Kęstutis Maslauskas,  
www.groziochirurgija.lt

Randai kliudo, kai:
■  didėja
■  tampa raudoni, tamsūs, iškilūs
■  tempia, peršti ir skauda
■  mažina sąnarių judėjimą
■  pastebimai bjauroja išvaizdą

Randai: geriau, kai jie nepastebimi

Atstovas: SIA MEDA Pharma.   Tel. +370 37 330509www.dermatix.lt

Kas yra Dermatix®Ultra?
Dermatix®Ultra yra vietiškai vartojamas, skaidrus, savaime išdžiūvantis silikoninis gelis, kuris palaiko 
odos drėgmės balansą ir yra skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, 
nudegimų bei kitų sužalojimų, prižiūrėti. Dermatix®Ultra minkština, lygina, taip pat blukina randus, 
slopina niežulį ir mažina diskomforto jausmą rando vietoje. Gelis lengvai tepamas, greitai džiūsta, 
padengdamas odą nematoma plėvele. Dermatix®Ultra geliui sukurti buvo panaudoti tie patys baziniai 
ilgų grandinių polimerai, kurie naudojami ir vietiškai vartojamų silikono juostų gamyboje, tik 
Dermatix®Ultra tiekiamas tūbelėje. Jo sudėtyje yra ciklinio ir polimerinio siloksanų bei unikalios esterio 
formos vitamino C. Dėl šios išskirtinės formos rando audinys vitaminą C pasisavina tris kartus geriau. 
Vitaminas C yra vienintelis antioksidantas, palengvinantis kolageno sintezę audinyje ir padedantis 
išlyginti randus. Pakuotėje yra 6g, 15g gelio.

Kada vartojamas Dermatix®Ultra?
Dermatix®Ultra vartojamas sugijus žaizdai, siekiant, kad randas būtų lygus, šviesus ir kuo mažiau 
pastebimas. Tinka keloidinių ir išvešėjusių randų pro�laktikai po chirurginių operacijų, traumų bei 
nudegimų. Dermatix®Ultra gali vartoti ir vaikai.

Kaip vartoti Dermatix®Ultra?
Gelis tepamas 2 kartus per dieną. Pirmiausia gydoma vieta nuplaunama švelniu muilu ir sausai 
nušluostoma. Tada užtepamas plonas gelio sluoksnis, palaukiama 4-5 minutes, kol gelis išdžius. 
Tuomet galima rengtis, tepti makiažą. Minimali gydymo trukmė - 2-3 mėnesiai.

Dermatix®Ultra ieškokite Lietuvos vaistinėse. Prieš vartojimą būtina atidžiai perskaityti 
informacinį lapelį. Išsamią informaciją teikia atstovas Lietuvoje. 
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Akių ligų diagnostika ir 
gydymas pastaraisiais 
metais reikšmingai 
patobulėjo. Kiekvienas 
dabar gali pasinaudoti 
pačiomis moderniausiomis 
gydymo ir korekcijos 
galimybėmis.
Lazerinė regėjimo korekcija 
sparčiai populiarėja

akarų Europoje, ir ypač JAV, chirurgi-
nė regėjimo korekcija jau seniai laiko-
ma vienu iš trijų lygiaverčių regėjimo 
ydos korekcijos būdų greta akinių ir 

kontaktinių lęšių, – sako Akių klinikos Lirema 
akių gydytoja, mikrochirurgė Lina Socevičienė. 
– Pastaruoju metu pastebime, kad pasaulinės 
tendencijos pasiekia ir mus, lietuviai vis labiau 
pripažįsta chirurginės regėjimo korekcijos svar-
biausią pranašumą – galimybę gerai matyti ir 
gyventi be akinių ar kontaktinių lęšių.“

Akių klinikos Lirema atlikta apklausa, ku-
rios metu buvo apklausta virš 300 atsitiktinių 
respondentų, parodė, jog dauguma apklaustų-
jų apie regos korekciją lazeriu yra girdėję tik 
teigiamus atsiliepimus, o dauguma ir patys jas 
vertina teigiamai bei mano, kad šios procedū-
ros yra efektyvios, saugios ir neskausmingos. 
Daugiau nei pusė apklaustųjų prisipažino, kad 
naudodamiesi akiniais ar kontaktiniais lęšiais, 
nesijaučia komfortiškai ir todėl net 83 proc. vi-
sų apklaustųjų norėtų arba planuoja rinktis re-
gos gydymą eksimeriniu lazeriu. Juolab, kad jis 
tapo ekonomiškai prieinamas daugeliui - dvie-
jų akių korekcija su priešoperaciniu ištyrimu ir 
pooperaciniu laikotarpiu vidutiniškai kainuoja 
apie 4500 Lt. Klientams siūlomi patrauklūs ap-
mokėjimo sprendimai. Lazerinė akių korekcija 
dažniausiai trunka vos 10-20 minučių. Opera-
cijos metu lazerio spinduliu paveikiama vir-
šutinė ragenos dalis, todėl pasikeičia ragenos 
gaubtumas ir laužiamoji geba. Šviesos spindu-
liai, perėję akies optinę sistemą, pradeda kirstis 
tinklainėje, ir regėjimas pagerėja. 

Akių klinika Lirema taiko šiuos modernius 
regėjimo korekcijos būdus: operaciją eksime-
riniu lazeriu, operaciją implantuojant regėji-
mą koreguojantį lęšį, skaidraus lęšio pašalini-
mo operacija pakeičiant jį dirbtiniu. Šių būdų 
visuma praktiškai visiems norintiems leidžia 
„nusiimti“ akinius. Operacijos atliekamos 
pacientams nuo 18 m., kurių refrakcijos yda 
(trumparegystė, toliaregystė, astigmatizmas) 
stabili, t.y. nekito per paskutinius vienus me-
tus. Jaunesniems nei 18 m. siūloma ortoko-
rekcija – kontaktiniai lęšiai miego metu.

Pasaulyje tokios operacijos sistemingai 
atliekamos nuo 1988 m., iki šiol atlikta per 25 
mln. korekcijų, todėl jau žinomi ilgalaikiai re-
zultatai – chirurginio lazerio spindulys akims 
pašalinio poveikio nesukelia. 

Ortokorekcija: gydymas... 
miegant

„Nors skamba neįtikėtinai, kai kuriems 
žmonėms gydyti trumparegystę įmanoma ir 
tokiu būdu! Šis metodas labai tinka vaikams 
nuo 9 metų. Jiems lazerinė korekcija dar ne-
galima, o akinių nešioti nesinori. Kol miegate, 
esate su specialiais kontaktiniais lęšiais, kurie 
švelniai paveikia jūsų akies paviršių taip, kad 
galite gerai matyti dieną, po to, kai išsiimate 
lęšius“ – teigia Akių klinikos Lirema akių gy-
dytoja, mikrochirurgė Vilija Tolutienė.

Ortokeratologija – tai saugi neinvazinė ke-
ratorefrakcinė klinikinė procedūra, kurios me-
tu paveikiamas ragenos gaubtumas ir sumaži-
nama trumparegystė, pagerinamas regėjimas. 
Trumparegystė sumažėja naudojant specialiai 
parinktą kietą kontaktinį lęšį, kuris pakeičia 
ragenos gaubtumą. Ortokorekciniai kontakti-
niai lęšiai gaminami iš gerai deguonį pralei-
džiančios medžiagos ir yra specialios geome-
trinės formos. Trumparegystės sumažėjimas 
yra laikinas ir gaunamas tik reguliariai miego 
metu nešiojant ortokorekcinius lęšius. Orto-
korekcijos rezultatas pajuntamas jau po keleto 

lęšių nešiojimo valandų, o maksimaliai regė-
jimas pagerėja per pirmą lęšių naudojimo mė-
nesį. Šio korekcijos metodo sukelti pakitimai 
ragenoje yra laikini ir sugrįžta į pradinę padėtį 
po keleto dienų, nenešiojant lęšių. 

Ortokorekcija taikoma trumparegystei iki 
(-) 4,5 D ir taisyklingam astigmatizmui iki (-) 
1,5 D koreguoti. Tai labai tinkamas korekcijos 
metodas vaikams nuo 9–10 metų amžiaus, kai 
korekcija yra būtina, o vaiko drovumas, judru-
mas, aktyvi veikla riboja akinių nešiojimą. 

Nebevargins nei sausos, nei 
ašarojančios akys

Sausumas, akių braižymas, deginimas ar 
niežulys, paraudimas. Šių nemalonių sausų 
akių simptomų galima išvengti ne tik pa-
naudojus dirbtines ašaras. Trumpa procedūra 
akių gydytojo kabinete, kurios metu įstatomi 
ašarų kanaliukų kamštukai, sumažinantys 
ašarų drenavimą, leidžia sumažinti akių sau-
sumo problemas.

Tai specialūs kamštukai, kurie pro apatinį 
ašarų taškelį įvedami į apatinį ašarų kanalėlį. 
Žmogus jų visiškai nejaučia. Jei reikia, šie 
kamštukai yra lengvai pašalinami.

Ašarų latakų praeinamumo atstatymas 
atliekamas tada, kai vargina jokios kitos 
priežasties nesąlygojamas ašarojimas. Todėl 
iš pradžių ištiriamos akys ir tik įsitikinus, kad 
tai būtina, atliekama procedūra. 

Akys nujautrinamos anestetikų lašais. 
Konusinis zondas įvedamas natūraliu ašarų 
nutekėjimo kanalu. Zonduojama švelniai, 
nenaudojant jėgos. Tokiu būdu ašarų latakai 
praplečiami arba atveriamos užsikimšusios 
jų vietos. Vėliau ašarų latakai praplaunami 
fiziologiniu tirpalu. Procedūra neskausmin-
ga. Trukmė – 10–15 min.

Kataraktos operacija
Labiausiai paplitusi vyresnio amžiaus 

žmonių akių liga – katarakta, kuria sergant 
ligonio rega silpsta, kol visiškai apankama. 
Ji gali būti gydoma tik chirurginiu būdu. Pa-
keitus lęšiuką, pilnai grįžta regėjimas. Kuo 
ankstyvesnėje ligos stadijoje kreipiamasi į gy-
dytojus, tuo greičiau ir geresnių pooperacinių 
rezultatų galima tikėtis. Akių klinika Lirema 
yra sudariusi sutartis su teritorinėmis ligonių 
kasomis, todėl bazinę paslaugos kainą pilnai 
kompensuoja valstybė.

Kataraktos operacija yra neskausminga 
procedūra, atliekama naudojant vietinę ne-
jautrą. Per akyje padarytą mikropjūvį pašali-
namas drumstas lęšiukas ir implantuojamas 
naujas dirbtinis. Paprastai operacija trunka 20-

30 minučių. Regėjimas pagerėja jau pirmomis 
dienomis po operacijos ir galutinai nusistovi 
per keletą savaičių. 

Verti suteikto pasitikėjimo 
 Nuolat plečianti savo paslaugų spektrą ir 

atnaujinanti medicininę įrangą Akių klinika 
Lirema yra pasaulyje lyderiaujančio Vokieti-
jos medicinos prietaisų gamintojo Carl Zeiss 
Meditec reprezentacinis centras Lietuvoje. Fi-
nansinės investicijos į personalo mokymus ir 
techninę bazę jau perkopė 5 mln. Lt. Tai leido 
klinikai imtis sudėtingiausių regos problemas 
išsprendžiančių operacijų. Akių klinikoje Li-
rema teikiamų akių ligų gydymo paslaugų ir 
chirurginių procedūrų spektras vienas plačiau-
sių Lietuvoje. Pagrindiniai klinikos gydytojai 
nesiblaško per kelias darbo vietas. Dirbant vie-
noje įstaigoje, užtikrinama aukštesnė paslaugų 
kokybė, didesnis dėmesys pacientui. Klinikos 
gydytojai specializuojasi, todėl dirbantys chi-

rurgai atlieka ne po kelias, bet šimtus ir net 
tūkstančius operacijų kasmet.

Akių klinika Lirema
Verkių 34, LT-08221, Vilnius

Gaižiūnų 3A, LT-50128, Kaunas
Minijos 91, LT-93234, Klaipėda

Tel. Vilniuje 8 (5) 2159595,
Tel. Kaune 8 (37) 300950,

Tel. Klaipėdoje 8 (46) 459545
El.paštas lirema@akiuklinika.lt

www.akiuklinika.lt

Ryškesnio gyvenimo pradžia

■ „Radiocentro“ laidų vedėjas Simas Stankus.   
Skyrybos su akiniais
Prarasti draugą yra labai negerai. Bet aš turbūt pirmą ir paskutinį kartą gyvenime džiaugiuosi 
praradęs pagrindinį ir svarbiausią savo draugą – akinius. Juk mes draugavom nuo neatmenamų 
laikų: vieni akiniai keitė kitus, sudužusio stiklo vieton stodavo kitas. Na, tie kurie nešioja akinius, 
mane tikrai supras.
Dabar aš be akinių. Nors po tiek metų draugavimo su jais dar negaliu jų pamiršti. Bandau juos 
nusiimti, eidamas į dušą, braukiu smilium per nosį, bandydamas juos pakelti, prabudęs ryte 
ieškau jų ant spintelės. Bet čia tik įpročiai, kurie, laikui bėgant, bus pamiršti. 
Už tai turėčiau dėkoti  visam „Liremos” kolektyvui. Vardų net nepamenu, bet visiems ačiū už 
įvykusias mano ir akinių skyrybas. Beje, ne tokias ir skausmingas.
Koks jausmas dabar? Keistas, bet geras. Bičiuliai klausia, kaip aš matau...  Mano atsakymas 
paprastas ir aiškus – gerai. Net labai gerai. Taip, kaip anksčiau mačiau su akiniais. Dabar laukiu 
vasaros, nes galėsiu bristi gilyn į jūrą, maudytis ir drąsiai grįžti ten, kur palikau savo daiktus. 
Dabar, į krepšinio aikštelę eisiu nedrebėdamas ir neskaičiuodamas, kiek man kainuotų agresy-
vesnis veiksmas, energingesnis judesys...

■ Dainininkas Jeronimas Milius.  
Lazerinės regėjimo korekcijos didieji pliusai ir minusai
Pirmosiomis savaitėmis po operacijos iš įpročio dar sukdavau prieš miegą vonion išsiimti lęšius, 
bet staiga suprasdavau, kad jų nebenešioju. Tiesiog nebereikia! Geras jausmas.
Anksčiau su kontaktiniais lęšiais jausdavau, kaip vakarop vargsta akys. Kildavo noras kuo 
greičiau juos išsiimti, kad akys tarsi pailsėtų. Dabar tokio nuovargio nebejaučiu, bei akys taip 
nebedžiūna.
Nebereikia kas 2-3 mėnesius pirkti kontaktinių lęšių bei specialaus skysčio kurie, kartu sudėjus, 
kaskart kainuodavo apie 100 Lt.
Matau žymiai ryškiau bei detaliau nei su kontaktiniais lęšiais ar akiniais. Galėčiau tokį matymą 
palyginti taip: tarsi žiūriu vaizdą per itin kokybišką naują skaitmeninį televizorių, o ne seną 
analoginį.
Nebereikia „migruoti“ nuo akinių prie lęšių prieš koncertus, spektaklius ar prieš miegą. 
Galiu drąsiai mėgautis visais gyvenimo džiaugsmais be apribojimų: maudytis, eiti į pirtį ar plau-
kioti ir nesukti galvos, kad džiūsta akys ar tuoj pamesiu kontaktinius lęšius.
Ne itin malonus pooperacinis kelių dienų laikotarpis tikrai buvo vertas to, kad pajausčiau visus 
išvardintus pliusus.

Lina Socevičienė, akių klinikos Lirema akių gydytoja, mikrochirurgė
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unkūs, nejudrūs, skausmingi są-
nariai vargina dažną žmogų. Ko-
kios priežastys priverčia mūsų 
sąnarius „užrūdyti“ ir ką tuomet 

daryti, pasakoja Šiaulių klinikos „Pirmo-
ji Viltis” bendrosios praktikos gydytojas, 
terapeutas Egidijus Jankauskas. 

Kodėl atsiranda sąnarių 
skausmas?

Sąnariai - tai kaip bet kokios mecha-
ninės sistemos, pavyzdžiui, automobilio 
greičių dėžės, krumpliaračiai. Kuo daugiau 
sistema apkrauta, tuo greičiau ji dėvisi. 
Jei greičių dėžėje dylant krumpliaračiams 
girdimi įvairūs garsai ir sunkiau junginėti 
pavaras, tai žmogui, dylant sąnariams, at-
siranda kitokie jutimai – dažniausiai skaus-
mai. Sąnario kremzlė dyla, tampa šiurkšti, 
sąnariniai paviršiai neatitinka vienas kito 
(krumpliaračio dilimas). Kartu atsiranda 
kaulinės išaugos (osteofitai), aštrėja sąnarį 
sudarančių kaulų kraštai. Tai ir sukelia są-
nario skausmus. 

Kokias ligas tai gali 
pranašauti?

Sąnarių skausmą dažniausiai sukelia 
degeneracinės (nykimo) ligos. Tai osteoar-
tritas, dar vadinamas osteoartroze. Antroje 
vietoje – uždegiminės ligos: reaktyvinės ar-
tropatijos (tai visiškai nesusiję su aviacija. 
Šiuo atveju reaktyvinė – tai sąnario struk-
tūrų uždegiminė reakcija į išorės ar vidinį 
poveikį), reumatoidiniai artritai. Taip pat 
skausmai gali pranašauti ir kaulų retėjimo 
ligą osteoporozę.

Artritas. Kokios būna jo 
formos?

Artritas - tai sąnarių uždegimas. Ko jau 

ko, o artritų formų tikrai daug. Tai ir reuma-
toidinis artritas, reaktyvus artritas, infekci-
nis artritas, mikrokristalų (podagra) sukel-
tas artritas, kitų uždegiminių ligų sukeltas 
artritas.

Dar būna poliartritas, kai pažeidžiami 
keli sąnariai, monoartritas – kai pažeidžia-
mas vienas sąnarys, oligoartritas – kai pa-
žeidžiami simetriniai sąnariai.

Ką daryti, norint efektyviai 
apmalšinti sąnarių skausmą?

Šiuo metu skausmas - pagrindinis sąna-
rių ligos požymis - dažniausiai malšinamas 
nenarkotiniais analgetikais, nesteroidiniais 
priešuždegiminiais vaistais, šių vaistų tu-
rinčiais tepalais. Taip pat sąnarių skausmus 
mažina fizinio krūvio ribojimas, svorio me-
timas. Įsivaizduokite, kad turite 20 kg ants-
vorį. Vaizdžiai kalbant tai reiškia, kad pa-

stoviai su savim tampote 2 kibirus vandens. 
Jei sunku įsivaizduoti, galite pabandyti…

Skausmui malšinti galima naudoti ir nu-
skausminamuosius pleistrus, šildomuosius 
ar šaldomuosius kompresus. Skiriamos ir 
vaistų injekcijos į sąnarius.

Aišku, kadangi sąnarių skausmo prie-
žastis daugialypė, visada būtina pasitarti su 
gydytoju.

Ar galima skaudantį sąnarį 
mankštinti?

Judesiai sąnariams būtini. Esant smar-
kiam skausmui trumpam, kelioms dienoms 
reikalingas tausojantis režimas, vėliau, tar-
kim, patinimui, skausmams sumažėjus, rei-
kia pradėti mankštintis. Sąnariai turi judėti 
didžiausia įmanoma amplitude iki skausmo 
ribos. Būtina išsaugoti sąnarių lankstumą ir 
raumenų jėgą.

Ar mityba veikia sąnarius? 
Mityba veikia viską. Todėl maistas tu-

rėtų būti subalansuotas. Jame turi būti pa-

kankamai vitaminų, mineralų, skaidulų ir 
baltymų. Rekomenduojama valgyti mažiau 
druskos, nes didelis jos kiekis gali suma-
žinti organizmo gebėjimą pasisavinti kalcį. 
Svarbiausia yra nepriaugti per daug svorio. 
Protingiausia būtų dietą aptarti su savo šei-
mos gydytoju, nes sąnarių ligų priežasčių 
labai daug. Todėl kas tiktų vienu atveju, gali 
netikti kitu.

Kokie vitaminai reikalingi 
sąnariams?

Esant didesniam sąnarių krūviui, pavyz-
džiui, aktyviai sportuojant ar turint antsvorį, 
taip pat reikėtų papildomai pasirūpinti sąna-
riais. Labiausiai sąnariams tiktų vitaminai, 
veikiantys mineralų apykaitą - C, D ir kal-
cis.  Taip pat yra ir įvairių natūralių maisto 
papildų sąnariams. Tik norėčiau pabrėžti, 
kad šios priemonės turi būti vartojamos 
ne trumpiau kaip 3-6 mėnesius. Optimalus 
laikas – pusmetis. Aišku, tai brangūs pre-
paratai, bet jų naudą pajaučiame vartojant 
ilgesnį laiką.

Sąnariai prašo pagalbos Liaudiški patarimai
■ Liaudies medicinos atstovai pataria skaudamus sąnarius pavasarį apvynioti šalpusnių 
lapais, vasarą – varnalėšų, o žiemą – kopūstlapiais. 
■ Ką tik nukirstas eglių šakeles užplikyti verdančiu ir leisti pritraukti. Į atvėsusį iki 37-38 
laipsnių antpilą įmerkti kojas arba rankas taip, kad vanduo apsemtų skaudamus sąnarius, 
paskui juos šiltai aprišti ir eiti miegoti. Procedūrą pakartoti po dviejų dienų. Gydymo kursas 
– 5-7 kartai.
■ Naudinga valgyti šparagus, obuolius, slyvas, rūgštynes, mėlynes, putinų, šaltalankių 
uogas, erškėtuoges, juoduosius serbentus, gerti žaliąją arbatą.
■ Artrito sukeltą skausmą galima sumažinti spiritiniu džiovintų kaštonų žiedų antpilu (40 g 
žiedų). Juo trinami nesveiki sąnariai.
■ Šaldiklyje reikėtų visada turėti ledo. Užėjus skausmui polietileno maišelį su ledukais 
laikyti prie skaudamo sąnario, prieš tai jį apvyniojus rankšluosčiu, apie 20 minučių. Kad 
atslūgtų patinimas, skaudamą sąnarį reikia patrinti ledo gabaliuku. Toks masažas neturi 
trukti ilgiau kaip 2-3 minutes.
■ Artritas gydomas varnalėšų šaknų nuoviro kompresais.

Egidijus Jankauskas, bendrosios praktikos 
gydytojas, terapeutas.



cmyk

9

9 2012 m. kovo 3 d., šeštadienis

Daiva Ausėnaitė    

Nevaikiškos vaikų ligos

Odos ligos neretai pasireiškia net ir 
naujagimiams. Atopiniai dermatitai, pa-
sireiškiantys odos bėrimu, niežtinčiomis 
zonomis, kitokia odos išvaizda, kamuoja 
vaikus iki 3 metų. 

Odos ligos neretai būna susijusios su 
alergenais, esančiais aplinkoje. Nors pa-
sak gydytojos alergologės Nemiros Vai-
čiulionienės, sanatorijos „Pušyno kelias“ 
Vaikų skyriaus vedėjos, atopiniai derma-
titai stebimi ir tiems vaikams, kurie maiti-
nami tik mamos pienu.

„Manoma, kad jei vaikas sulaukęs pa-
auglystės, pasveiksta nuo atopinio der-
matito, ši liga linkusi rečiau atsinaujinti. 
Ateityje jį gali varginti labiau sausesnė 
oda, linkusi audringiau reaguoti į naujas 
chemines priemones, kitokį maistą ir pan. 
20-40 proc. vaikų, kenčiančių nuo atopi-
nio dermatito, šią ligą su savimi nešasi ir 
į suaugusių pasaulį. Ji tampa lėtine, rei-
kalaujančio nuolatinio dėmesio ir nemažų 
išlaidų“, - sako gydytoja alergologė.

Daugeliui vaikų, sulaukus 5-6 metų, 
odos būklė ima gerėti – prie sveikimo pri-
sideda stiprėjanti imuninė sistema. 

„Odos ligos vaikų amžiuje – tai nuo-
latinė ir nesibaigianti problema. Mums 
teko išrašyti ne vieną pažymą darželio 
vadovams dėl vaiko sveikatos būklės. 
Pasirodo, vaikai nepriimami į ugdymo 
įstaigas, nes jų valdžia baiminasi, kad 
vaikas gali sirgti kokia užkrečiama liga. 
Tai labai nemaloni patirtis visiems tėve-

liams... Vaikas kasosi naktimis, blogai iš-
simiega, būna irzlus. Mokykloje dėl ligos 
ir nuolatinio kasymosi gauna įžeidžiančią 
pravardę. Paauglystėje odos liga sukelia 
daugybę psichologinių problemų – vaikai 
nepritampa, jie jaučiasi kitokie, jie laiko 
save negražiais. Teko girdėti, kad kai ku-
rie nustoja matyti gyvenimo prasmę, atsi-
randa net ir suicidinės mintys“, - pasakoja 
gydytoja N. Vaičiulionienė.

Odos ligos
Gydytoja N. Vaičiulionienė sako, kad 

2010 m. iš visų į sanatoriją „Pušyno ke-
lias“ sanatoriniam gydymui nukreiptų 
vaikų odos ligos sudarė tik 2,2 proc., 2011 
m. – jau vos 0,5 proc.

„Sergantiesiems odos ligomis nere-
tai siūloma ambulatorinė sanatorija – tai 
paslaugos, teikiamos poliklinikoje. Kitų 
ligų atvejų tokia sanatorija turi nemažai 
privalumų, tačiau odos ligos turi būti gy-
domos stacionariojoje reabilitacijoje. Nes 
3-5 kartus per dieną vaikas yra tepamas 
įvairiais gydomaisiais tepalais. Kai kurie 
iš jų būna riebesni, nesusigeria, suteikia 
odai spalvą. Atbėgo mama su vaiku, jį iš-
tepė ir jie paskui bėga į gatvę? Tai norimo 
efekto neduos“, - įsitikinusi gydytoja.

Ji sako, kad po kelių savaičių sanato-
rinio gydymo, liga yra suvaldoma pus-
mečiui ir ilgiau. Tai didelis laimėjimas 
tiems, kurie be pagerėjimo gyvena kelis 
metus. Pasak gydytojos, nereti atvejai, kai 
po kelių sanatorinių kursų vaikams įvyks-
ta ilgalaikė remisija – metams, dviem ir 
ilgiau. 

„Kompleksinis požiūris į ligą, kai nau-

dojamos įvairios priemonės – vandens 
procedūros, purvo aplikacijos, druskos 
kambarys, pasivaikščiojimai gryname 
ore – suteikia ilgalaikį efektą. Ne mažiau 
svarbu, kad būnant sanatorijoje vaikas 
kurį laiką praleidžia ne alerginėje aplin-
koje. Tai leidžia nurimti jo organizmui, 
atrasti savyje jėgų kovoti su liga“, - sako 
alergologė.

Kiek bėdos dėl tos slogos
Pasak Vigilijos Kuprienės, sanatorijos 

„Pušyno kelias“ otolaringologės, ne vi-
suomet reikia skubėti skirti vaikui vaistų, 
kartais kelios priemonės – druskų kamba-
rys, vibraciniai krūtinės ląstos masažai, 
inhaliacijos – duoda geresnį efektą nei il-
gos pastangos suvaldyti ligą medikamen-
tų pagalba.

Medikė teigia, kad vaikiškos slogos, 
atrodytų, visai nekaltas dalykas, dažnai 
tampa pirmu pranašu ir priežastimi įvai-
rių rimtų ligų. „Nėra tokio vaisto, kuris 
išgydytų slogą. Todėl labai kritikuotina 
tėvelių pozicija gydyti slogą visokiom 
tabletėm ir purškalais. Geriausia pagal-
ba – nosį išvalyti. Jei vaikutis moka pūsti 
nosį – tai reikia tą daryti dažniau; jeigu 
dar tokių įgūdžių neturi – reikėtų įsigyti 
siurbliuką ir išvalyti nosį nuo susikaupu-
sio sekreto“, - pataria gydytoja.

Otolaringologė sako, kad amžiuje iki 2 
metukų būtent neišgydyta sloga „atsive-
da“ ausų uždegimus, bronchitus, plaučių 
uždegimus. Nuo 3 iki 6 metų praktiškai 
visi vaikai kenčia nuo padidėjusių adenoi-
dų. Kartais pašalinus adenoidus, vaikas 
vis tiek sloguoja, tuomet ieškoma aler-
geno, kuris gal yra tos nuolatinės slogos 
kaltininkas.

Į kovą su sloga
Gydytoja V. Kuprienė rekomenduoja 

visiems tėveliams grūdinti vaikus. „Net 
žiemos metu patariu duoti vaikams ledų. 
Turite suvokti, kad grūdinimas – ilgas 
procesas, kuris reikalauja išminties. Vaiko 

gerklytė kasdien turi susidurti su šalčiu. 
Reikėtų dažniau būti gryname ore – tai ir 
pramoga, ir nauda sveikatai“, - sako oto-
laringologė.

Medikė vaikams po įvairių kvėpavimo 
ligų skiria įvairias procedūras. Teisingo 
kvėpavimo užsiėmimai padeda atsikratyti 
įpročio kvėpuoti per burną, negiliai įkvėp-
ti. Kartais dėl to reikia koreguoti vaiko 
laikyseną. Po plaučių uždegimo skiriamas 
masažų kursas padeda greičiau pašalinti 
iš plaučių ten užsilikusį sekretą. Druskos 
kambaryje stiprinamas kvėpavimo takų 
gleivinės imunitetas. 

„Sanatorijoje vaikai sustiprėja po di-
delių vaistų dozių, gauna kompleksą pro-
cedūrų, teigiamai veikiančių jų sveikatą. 
Galiu drąsiai pasakyti, kad sanatorinis 
gydymas daugeliui vaikų padeda pamiršti 
apie ligą, o tėvelius išvaduoja nuo kas mė-
nesį besikartojančių ligų“, - sako gydytoja 
otolaringologė.

Teisė į sanatoriją
„Vaikai turi teisę į sanatorinį gydymą 

kaip ir suaugę. Jų sanatorinis gydymas vi-
suomet būna efektyvus, jis duoda efektą, 
kuris nulemia to mažylio sveikatos būklę 
daugeliui metų. Tačiau akivaizdu, kad šei-
mos gydytojai nesuvokia sanatorinio gy-
dymo svarbos. Nors kiekvienas vaikas po 
atopinio dermatito, psoriazės, ausų užde-
gimo, bronchito, plaučių uždegimo ir kitų 
ligų turi teisę gauti siuntimą reabilitacijai. 

20 proc. poliklinikos gaunamų kvotų 
sanatoriniam gydymui turi būti skiriama 
vaikams. Labai raginu tėvelius aktyviau 
kovoti už jų vaikų teisę gauti sanatorinį 
gydymą“, - kvietė sanatorijos „Pušyno 
kelias“ Vaikų skyriaus vedėja Nemira 
Vaičiulionienė. 

Pušyno kelias 23, Vilnius (Baltupiai)
Registratūros tel. (8-5) 2764645

Vaikų skyrius tel. (8-5) 2776455, 
2779116

Administracijos tel. (8-5) 2763545

Vaiko teisė į sanatorinį gydymą – kodėl ją pamirštame?
Vaikų odos ir kvėpavimo takų ligos lyderiauja 
populiariausių vaikiškų ligų penketuke. Alergologai 
ir otolaringologai akcentuoja – po ligų reikalinga 
sanatorija, tai leidžia sumažinti atkryčių dažnį. Nežiūrint 
rekomendacijų, šeimos gydytojai į sanatorijas mieliau 
siunčia suaugusiuosius nei vaikus.

Konsultuoja gydytoja alergologė, klinikinė imunologė 
Nemira Vaičiulionienė  

lergija vaikams gali pasireikšti jau nuo pirmų 
gyvenimo dienų. Ši paslaptinga liga, kurios 
pažaboti mokslui kol kas nepavyksta, sparčiai 
plinta.

Alerginėmis ligomis serga apie 10-20 proc. populiacijos, o 
įvairūs ūminiai epizodiniai ir trumpalaikiai alergijos požymiai 
būna net 20-40 proc. žmonių. Kūdikiams ir vaikams alerginės 
reakcijos pasitaiko pakankamai dažnai. Dažniausiai pastebima 
reakcija į maistą - alergija karvės pienui. Pavyzdžiui, pirmąjį 
gyvenimo mėnesį atsiranda 30 proc., o iki 3 mėn. - 60 proc. 
alergiškų kūdikių.

Alerginės ligos prasideda dėl žalingo imuninės sistemos 
atsako ir taip kenkia ligoniukų organizmui. Laimei, laiku su-
radus alergijos priežastį ir ją pašalinus, ligą galima sustabdyti. 

Dažniausi alergenai
1. Maisto alergenai. Kūdikius ir vaikus iki 3 metų dažniau-

siai alergizuoja kiaušinis, karvės pienas, kviečiai, soja, žemės 
riešutai, kakava, citrusiniai vaisiai. Pienui alergiški apie 10 proc. 
naujagimių. Nuo 5 iki 35 proc. kūdikių ir vaikų, netoleruojančių 
karvės pieno baltymų, gali būti alergiški sojos baltymams. 

2. Žiedadulkės. Įkvėptos su oru jos sukelia šienligę.
3. Grybeliai. Jie neretai vystosi ir dauginasi namų aplin-

koje. Su įkvėptu oru patekusios jų sporos nusėda nosies bei 
nosiaryklės gleivinėse ir gali būti astmos bei alerginio rinito 
priežastis.

4. Namų dulkių erkės. Jų yra nemažai rūšių. Sukeliamos 
alerginės reakcijos: rinitas, dermatitas, egzema, bronchų astma.

5. Cheminiai alergenai. Net ir mažiausias jų kiekis gali 
sukelti alerginį kontaktinį dermatitą ar bronchinę astmą.

6. Naminių gyvūnų alergenai. Augintis gali pasunkinti 
esamus alergijos simptomus, sukelti alerginę reakciją ar as-
tmos priepuolį.

Tyrimai
Odos dūrio mėginiai atliekami nuo 6 mėn., o įprasti rutini-

niai tyrimai - nuo 1 metų amžiaus. Diagnozei patvirtinti ištiria-
mas IgE kiekis kraujyje. Vakarų šalyse tik gimusiam vaikui iš 
virkštelės imamas kraujas ir jei randamas padidėjęs IgE kiekis 

- toks vaikas priskiriamas padidėjusios rizikos grupei. Supran-
tama, jog tokie vaikai dispanserizuojami, rekomenduojamas 
tam tikras aplinkos režimas, maistas ir t.t.

Polinkis sirgti - paveldimas
Statistikos tyrimai patvirtina, jog alerginėmis reakcijomis 

sergančiose šeimose gimę vaikai turi daug didesnę tikimybę 
taip pat susirgti alerginėmis ligomis. Tikimybė, kad sveikų tė-
vų vaikas susirgs alerginėmis ligomis, yra 10-15 proc. 
Jei vienas iš tėvų turi atopinę ligą (alergiją), rizika, 
jog jo vaikams pasireikš alergija, yra 37 proc., o jei 
abu tėvai turi atopiją, rizika siekia 70 proc. Jautrumas 
konkretiems alergenams sutampa rečiau, kadangi yra 
paveldimas polinkis sirgti alerginėmis ligomis, o ne 
polinkis konkrečiam alergenui. Žmonėms, paveldėju-
siems nepilnaverčius genus, gaminasi labai daug IgE, 
kurie dalyvauja alerginėse reakcijose.

Alergenų „sekliai“
Pastebėjus pirmuosius alergijos požymius ar įtarus 

alergiją, būtina kreiptis į gydytoją. Tėveliams bus pa-
tarta „susekti“ galimus alergenus. Namų sąlygomis tai 
daryti patogiausia kasdien pildant maitinimosi dienyną. 
Įtariamieji produktai turėtų būti išbraukiami iš vaiko val-
giaraščio. Po to, kad būtų įsitikinta savo tiesa, reikia vėl 
paskirti po vieną anksčiau išbrauktą produktą. Jei ligos 
požymiai pasikartoja, tai tuos produktus tenka išbrauk-
ti iš valgiaraščio 6 mėnesiams ar dar ilgesniam laikui. 
Esant polinkiui sirgti alergija, reikia vengti valgyti 
maisto produktų, turinčių didelį histamino kiekį (braš-
kių, žemuogių, bananų, žuvies, kakavos, kiaulienos) 
bei produktų, pasižyminčių dideliu antigeniškumu (pie-
no, riešutų, kiaušinio, kakavos, šokolado).

Alerginių ligų gydymas
Vaikų amžiuje dažniausios šios alerginės ligos: 

atopinis dermatitas, bronchų astma, alerginė sloga, 
besikartojantys bronchitai. Dažnai visiškai nugalėti 
ligos negalima – ligonį nuolat turi stebėti gydytojai ir 
patarti kaip turi elgtis įvairiais etapais. Nuo ligos po-
būdžio, periodo ir stadijos priklauso skiriami gydy-
mo metodai. Vienas iš jų – reabilitacija. Tai vienas iš 

gydymo etapų, kurio tikslas kiek įmanoma pagerinti ligonio 
būklę, kad jis galėtų grįžti į savo aplinką ir aktyvų gyvenimą 
nerizikuodamas sulaukti ligos paūmėjimo.

Jautri odelė
Alergiškų mažylių odelė dažnai yra labai sausa ir šiurkš-

ti, joje gausu plika akimi nematomų įtrūkimų, į kuriuos 
skverbiasi aplinkos alergenai ir infekcijos. Todėl patartina 
mažuosius maudyti kuo trumpiau, drėkinti odą specialiais 
tepalais, rengti medvilniniais drabužėliais, skalbti neutra-
liomis skalbimo priemonėmis, gerai išskalauti. 

Kaip išmokti gyventi su alergija
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yrų šlapimo nelaikymas gydomas 
sunkiau nei moterų, o kalbama 
apie šią bėdą per mažai ir per ty-
liai. Urologai pastebi, kad vyrai 
daugiau nei moterys linkę slėpti 

tokias savo bėdas ir, gydytojui apie jas ne-
paklausus, dažnai negauna reikalingos in-
formacijos bei pagalbos. 
Sukeliančios priežastys

► Pasak urologų, norint sėkmingai gy-
dyti bet kokio tipo šlapimo nelaikymą, bū-
tina nustatyti pagrindines priežastis, nule-
miančias jo atsiradimą.

► Padidėjusi prostata gali sukelti skubos 
šlapimo nelaikymą (t.y. staigų norą šlapin-
tis).

► Prostatos operacija gali laikinai susil-
pninti arba pažeisti raumenis, o tai gali tapti 
įtampos sukelto šlapimo nelaikymo, kai šla-
pimas nevalingai išteka juokiantis, kosint ar 
atliekant fizinius pratimus, priežastimi.

► Šlapimo takų infekcijos gali būti 
pūslės hiperaktyvumo priežastis.

► Nervų ar smegenų pažeidimai arba 
tam tikri vaistai gali slopinti smegenų siun-
čiamus impulsus, kad jau laikas šlapintis.

► Antsvoris gali sukelti papildomą pil-
vo ir tarpvietės raumenų spaudimą.

► Diuretinį poveikį turintys kraujo apy-
takos sistemos ligoms gydyti skirti vaistai 
taip pat gali padidinti šlapimo nelaikymo 
riziką.

► Diabetas gali sukelti lengvą šlapimo 
nelaikymą.

► Dažniausiai vyrų šlapimo nelaikymą 
nulemia keletas priežasčių, o ne viena. Šla-
pimo nelaikymas labai pablogina gyvenimo 
kokybę ir sukelia nemažai psichologinių 
problemų. 

Kaip sugrąžinti gyvenimo 
kokybę

Vyrų šlapimo nelaikymas dažniausiai 
gydomas vaistais, specifiniais pratimais ar-
ba chirurginiu būdu, kai nustatomos ligos 
priežastys. Gydymas taip pat priklauso nuo 
šlapimo nelaikymo tipo ir kiek šlapinimosi 
sutrikimai veikia žmogaus gyvenimo koky-

bę. Daugumai sergančių vyrų nereikalinga 
operacija ir simptomus galima pašalinti ar-
ba susilpninti vartojant vaistus ar pritaikius 
natūralios medicinos priemones. Kai vaistai 
nepadeda, tenka operuoti. Naujos šlapimo 
nelaikymo operacijos, kurių metu implan-
tuojami dirbtiniai raukai (sfinkteriai), lei-
džia pamiršti nemalonią problemą. 

Šlapimo nelaikymo keliamus nepato- 
gumus padeda sumažinti specialiai vyrams 
sukurti įklotai šlapimui sugerti, kurie lei-
džia užsiimti kasdiene veikla nesibaimi-
nant dėl šlapimo pratekėjimo. Būtent šios 
higienos priemonės gali padėti pacientams 
įveikti psichologinį diskomfortą ir gyventi 
normalų gyvenimą.

Profilaktika
Norintiems apsaugoti save nuo nemalonių 

šlapimo sutrikimų, gydytojai pataria pakeisti 
gyvenimo būdą. Atsisakius rūkymo bei alko-
holio gerokai sumažėja rizika susirgti pro-
statos ligomis. Ne vienu moksliniu tyrimu 
įrodyta, jog pagrindinė prostatos vėžio profi-
laktikos priemonė – tinkama mityba. 

Norint išvengti lytiškai plintančių 
ligų, kurių metu mikroorganizmai sukelia 
šlapimo kanalo ir lyties takų uždegimą, pa-
tartina gyventi reguliarų ir saugų lytinį gy-
venimą. Taip pat patariama saugotis perša-
limo ligų, nes jos gali sukelti ūmų šlapimo 
susilaikymą. 

Vyrai dažnai ignoruoja šlapimo nelaiky-
mo problemą, deja, anot urologų, ši svei-
katos problema savaime niekur nedingsta, 
o jai įsisenėjus ima vystytis įvairios kom-
plikacijos. Norėdami laiku jų išvengti, pa-
stebėję net ir menkiausius šlapinimosi su-
trikimus, nedelsdami kreipkitės pagalbos į 
specialistą.

Vyrų šlapimo nelaikymas
Ar žinojote, kad kartais galima iš-
mankštinti silpną šlapimo pūslę taip, 
kad išvengtumėte šlapimo ištekėji-
mo?
Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kur šie 
raumenys yra. Pamėginkite sutraukti išei-
namosios angos raumenis, tarsi mėgin-
dami sulaikyti dujas. Tarpvietės raumenys 
turėtų automatiškai susitraukti, o varpa 
šiek tiek pakilti. 
1. Suradę reikiamus raumenis, juos 
įtempkite ir atpalaiduokite. Iš pradžių 
įtempkite sekundę ar dvi, o vėliau laiką 
ilginkite iki dešimties sekundžių. Kartokite 
kiek galima dažniau ir didinkite kartojimų 
skaičių iki 10.
2. Po kiekvieno įtempimo ilsėkitės tiek pat 
laiko, kiek buvote įtempęs raumenis, t.y. 
jei raumenų įtempimas truko 10 sekun-
džių, 10 sekundžių juos atpalaiduokite.
3. Retkarčiais galite pamėginti greitai ir 
stipriai sutraukti raumenis suspausdamas 
iš visų jėgų ir iš karto atpalaiduodamas. 
Kartokite tai iki 10 kartų.
4. Darykite tarpvietės raumenis stipri-
nančius pratimus kelis kartus per dieną 
(iš viso 30–40 kartų). Juos galima atlikti 
sėdint, stovint ar gulint – niekas nepaste-
bės, ką darote!
Pratimų poveikį turėtumėte pajusti po 
2-4 mėnesių nuolatinės mankštos, bet 
rekomenduojama tęsti pratimus apie 6 
mėnesius. Kai pajusite, kad vėl galite 
kontroliuoti šlapimą, mankštintis galite 
rečiau. Tačiau patartina šiuos raumenis 
treniruoti kasdien, kad jie išliktų stiprūs.

 Tarpvietės raumenis 
stiprinantys pratimai

Kaip veikia šlapimo 
šalinimo sistema

Pagal statistiką, apie 5 proc. vyrų iki 60 metų patiria 
šlapimo nelaikymą, 16 proc. - vyresnių nei 60 metų,  
o 42 proc. iš jų susiduria su šia problema kiekvieną dieną.

■ Inkstuose vyksta šlapimo gamyba - iš 
kraujo kapiliarų filtruojasi nereikalingos 
medžiagos bei vanduo. Šlapimas šlapim-
takiais patenka į šlapimo pūslę – laikiną 
šlapimo talpyklą, kurioje paprastai telpa 
apie 500-700 ml šlapimo. Noras šlapintis 
kyla, kai jo prisirenka apie 200 ml. Šlapimo 
pūslės sienelę sudaro storas raumeninis 
sluoksnis. Raumenims susitraukiant šlapi-
mas išstumiamas lauk. Ties šlapimo pūs-
lės perėjimu į šlaplę, raumeninis sluoksnis 
sustorėja ir sudaro raumenų rauką, kuris 
laiko užspaudęs šlapimo nutekėjimo angą. 
Jei raukas susilpnėja, atsiranda šlapimo 
nelaikymas.
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ietuvoje širdies ligų dažnis tikrai 
didėja. O hipertenzija yra vienas iš 
pagrindinių faktorių, skatinančių 
širdies ligas, todėl kalbėti apie ją 

būtina. Kadangi yra labai daug mitų su-
kurta, koks turėtų būti kraujo spaudimas 
ir visi kažką apie šią ligą žino, tačiau šios 
žinios nėra pakankamai geros. 

Du trečdaliai žmonių, kurie serga hi-
pertenzija, jaučiasi visiškai gerai ir nie-
kuo nesiskundžia. Tik trečdalis jaučia 
simptomus, kurie nėra specifiški: galvos 
skausmas, svaigimas, bendras silpnumas. 
Atvirkščiai, kai yra aukštas spaudimas, 
žmonės prie jo pripranta ir jaučiasi gerai, 
o pradėję gydytis vaistais pasijunta blo-
giau. Tai dažnai būna ta priežastis, dėl 
kurios jie nenori pripažinti savo ligos ir 
gydytis. O dažnai ir savavališkai nutrau-
kia vaistų vartojimą.

Kraujo spaudimą reikėtų pradėti ma-
tuoti nuo pat vaikystės. Juk būna ir įgim-
tų ligų, kurios sukelia padidėjusį kraujo 
spaudimą. Šiaip jau, spaudimą reikėtų 
pasimatuoti bent kartą per metus, geriau 
ir dar dažniau, juolab, kad tyrimas ilgai 
neužtrunka ir nėra skausmingas. Kas me-
tus reikėtų tikrintis sistemingai.  Kraujo 
spaudimas visiems žmonėms nepaisant jų 
amžiaus ar lyties turėtų būti mažiau 140 ir 
90. Apatinė riba nėra labai griežta – nuo 
90, 100 ant 60, nes žemas kraujo spaudi-
mas nesusijęs su didesne širdies ligų ri-
zika.

Mūsų kraujo spaudimas kinta kiekvie-

ną dieną, kiekvieną valandą, ir galbūt 
net keliskart per valandą. Jis gali kisti su 
kiekvienu širdies dūžiu. Didelio streso ar 
fizinio krūvio metu spaudimas ir turi būti 
didesnis nei 140 ir 90. Tačiau jis turi grei-
tai grįžti į normą, žodžiu, tas padidėjimas 
neturi trukti ilgai. Trumpalaikis kraujo 
spaudimo padidėjimas nėra pavojingas ir 
tai yra normali organizmo reakcija į fizinį 
krūvį ar stresą.

Kodėl atsiranda padidėjęs kraujo spau-
dimas? Arterinės hipertenzijos etiologija 
dar nėra pilnai išaiškinta. Ji skirstoma są-
lyginai į pirminę, paveldimą, ir antrinę, 
kurią gali nulemti skydliaukės, antinks-
čių, inkstų ligos. Šiuo atveju būtų geriau 
gydyti pirminę ligą, o kraujo spaudimą 
koreguoti tik po to.

Nors pats padidėjęs kraujo spaudimas 
nėra labai pavojingas, jis gali sukelti gan 
rimtas ligas: koronarinę širdies ligą, ate-
rosklerozę, nestabilią krūtinės anginą, 
insultą, miokardo infarktą, širdies nepa-
kankamumą, inkstų pažeidimus, akių li-
gas. Todėl arterinę hipertenziją gydyti yra 
būtina.

Norint išvengti aukšto kraujo spaudi-
mo galioja visos sveikos gyvensenos tai-
syklės. Patariama sveikai maitintis, būti 
fiziškai aktyviems, vengti stresų, emoci-
nių įtampų, rūkymo.

Ar gali būti, kad...
► Žmogaus kraujospūdis 170 prie 

100, bet jis jaučiasi gerai ir mano, kad 

tai prigimtinis dalykas ir nieko daryti 
nereikia. 

Kaip minėjau, kiekvienam žmogui, ne-
paisant lyties ir amžiaus, spaudimas turė-
tų būti ne didesnis kaip 140 ir 90. O šitie 
mitai tikriausiai dar kilę iš senesnių laikų, 
kai net gydytojai skaičiuodavo, kokia turi 
būti kraujo spaudimo norma. Būdavo tokia 
formulė: prie 100 pridėjus žmogaus amžių 
gaudavo normalų spaudimą. Dabar tokios 
formulės neegzistuoja ir visiems žmonėms 
kraujo spaudimas turi būti mažesnis nei 
140 ir 90.

► Kraujospūdį pamatavus namuose, 
jis būna normalus, o štai atėjus pas gy-
dytoją jis visada pakyla.

Visoje mokslinėje literatūroje išskiria-
mas baltojo chalato sindromas, tik kartais 
kyla klausimas, ar juo nepiktnaudžiaujama. 
Labai priklauso nuo žmogaus. Jei žmogus 
iš tikrųjų labai jautrus ir jam atvykimas pas 
gydytoją jau yra stresas, tai galbūt iš tikrų-
jų stresas didina kraujo spaudimą. Spaudi-
mą tuomet reiktų matuoti ramiai namuose 
du kartus per dieną ir tada jau daryti išva-
das, ar žmogui tikrai yra pirminė arterinė 
hipertenzija, o galbūt tik stresinė reakcija.

► Norint išvengti arterinės hiperten-
zijos reikia mankštintis.

Sportuoti reikia, bet fizinis krūvis turi 
būti saikingas, negalima persistengti. Juk 
sportuojant didėja arterinis spaudimas, o 
tai gali būti pavojinga sveikatai. Galbūt 
pirmiausia reikėtų nueiti pas gydytoją, ger-
ti vaistus, tik tada pradėti sportuoti.

► Gydytis aukštą kraujospūdį galima 
ir patiems: žolelėmis, kompresais, maisto 
papildais. 

Reikėtų pirma apsilankyti pas gydytoją ir 
išsiaiškinti, ar tikrai yra aukštas spaudimas, 
o tada jau gydytis normaliais vaistais, nes 

žolelių poveikis nėra moksliškai įrodytas, o 
vaistų poveikis ir saugumas yra ištirtas. Jie 
retai sukelia pašalinių reakcijų.

► Medikai rekomenduoja vartoti kuo 
mažiau druskos dėl to, kad vaistai nuo hi-
pertenzijos veiktų efektyviau.  

Druska skatina skysčių susikaupimą or-
ganizme. O kai padidėja kraujo tūris, padi-
dėja ir spaudimas. Todėl mažesnis druskos 
kiekis, kaip ir vaistai, mažina kraujo spaudi-
mą, tačiau mažiau vartojant druskos vaistai 
nebus efektyvesni.

Straipsnis parengtas pagal  
„Sveikatos radijo“ laidą

Svarbiausi dalykai apie aukštą kraujospūdį
Pagrindiniai skaičiai, 
kuriuos turėtume žinoti 
kiekvienas
■ Visiems žmonėms kraujo spaudimas 
turėtų būti mažesnis nei 140 ir 90, o 
atskiroms pacientų grupėms, tokioms kaip 
sergantiems cukriniu diabetu ar inkstų 
ligomis, kraujo spaudimas turėtų būti 
mažiau 130 ir 80. Taip pat svarbi ir choles-
terolio koncentracija. Ji turėtų būti mažiau 
5 mmol/l. O jei žmogus serga ir širdies 
ligomis, cholesterolio turėtų būti mažiau 
nei 4,5 mmol/l.

Nors apie arterinę hipertenziją kalbama ir rašoma tikrai 
nemažai, gydytojai pastebi, kad informacijos žmonėms 
vis dar trūksta. Apie tai – Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų gydytoja kardiologė Egidija Rinkūnienė.

Lysi Omega-3  
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ondone gyvenanti ir „Lloyds of 
London“ brokere dirbanti lietu-
vaitė Jurgita Barton pasakojo, jog 
visi, kam užsimindavo, kad gimdys 

su hipnoze, į tai žiūrėjo labai skeptiškai. 
Tačiau Jurgitos gimdymą priėmusi akuše-

rė sakė, kad per jos 25 metų praktiką tai buvo 
vienas iš gražiausių, ramiausių ir trumpiau-
sių gimdymų. Atrodė, jog mama ne gimdo, o 
tik šiaip ilsisi lovoje. 

Britanijos medicinos asociacija hipnote-
rapijos naudą pripažino dar 1892 m., tačiau 
Anglijoje hipnozės pagalba kol kas gimdo 
vos 1-2 proc. mamyčių. Tiesa, Didžiosios 
Britanijos sveikatos apsaugos sistemos pla-
nuose jau įrašyti ketinimai mokyti besilau-
kiančias moteris prieš gimdymą save hi-
pnotizuoti, Tikimasi, jog dėl to nebereikės 
naudoti brangių vaistų epidūrinei nejautrai ir 
kitų medikamentų. 

Nors Lietuvoje gimdančių su hipnozės 
pagalba moterų veikiausiai dar nėra, bet Jur-
gitos prieš dvejus metus įgyta patirtis gali 
būti naudinga net ir įprastai gimdančioms. 
Bet apie tai – iš jos pačios lūpų.

Skausmo baimė
Marie Mongan „Gimdymas su hipnoze“ 

(„Hypnobirthing“) buvo pirmoji mano skaityta 
knyga, kurioje apie vaiko gimimą buvo kalba-
ma kaip apie natūralų gyvenimo reiškinį, kurio 
reikia laukti be baimės. Autorė labai įtikinamai 
sugriovė mitą, kad skausmas yra natūralus gim-
dymo palydovas. Tai skausmo baimė sukausto 
kūną ir apsunkina bei sulėtina visą gimdymo 
eigą. Tik jos atsikračius galima patirti lengvą ir 
švelnų gimdymą.

Tik kaip nebijoti to skausmo, kai mus supa 
daugybė neigiamų istorijų apie gimdymą. O 
kiekviena tai patyrusi moteris nori pasidalinti 
savo „siaubo“ istorija, kaip ji kelias paras ken-
tė nežmoniškus skausmus, verkė, rėkė, keikė 
vyrą, valandų valandas buvo prijungta prie 
pypsinčių monitorių ir galiausiai viskas baigėsi 
replėmis ar cezario pjūviu. Kino filmai, tele-
vizijos laidos taip pat beveik visada gimdymą 
parodo, kaip didelę traumą mamai, kuri vaitoja 
agonijoje ar rėkia lyg kas ją pjautų. 

„Hypnobirthing“ metodas gimdymą suta-
patina su gyvenimo švente, kur atsipalaidavęs 
protas leidžia kūnui dirbti darbą, kurį moterys 
sugebėjo atlikti jau tūkstančius metų, ir kad 
beveik visos sveikos moterys, kurios neturi 
jokių nėštumo komplikacijų, gali pagimdyti 
vaikelį be baimės ir be skausmo. Beskausmis 
gimdymas ir buvo pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pasirinkau šį būdą. Nors pradžioje tai 
atrodė neįtikinamai. Taip pat buvo labai įdomu 
sužinoti, kaip mintimis ir protu galima valdyti 
kūną. 

„Hypnobirthing“ metodas
Jis paremtas anglų gydytojo Dr. Grantly 

Dick-Read darbu ir moksliniais atradimais. 
Dar 1933 m. jis išleido knygą „Gimdymas be 
baimės“ („Childbirth without fear“), kurioje 
pradėjo diskusijas dėl gimdymo skausmo ir net 
suabejojo, ar jis apskritai egzistuoja. Rizikuo-
damas užsitraukti visų motinų rūstybę, savo 
knygoje jis rašė: „Jokiai gyvų organizmų rūšiai 
gimdymo procesas nesiasocijuoja su kančio-
mis, skausmu ar agonija, išskyrus patologi-
nius atvejus  arba kai jis vyksta nenatūralioje 
būklėje, tokioje kaip nelaisvė“. Gydytojas savo 
teoriją pavadino „Baimės-įtampos-skausmo 
sindromu“. Baimė sukelia labai didelę įtampą 
gimdos kaklelio srityje, būtent ji slopina natū-
ralų gimdymo procesą, prailgina jo eigą ir su-
kelia skausmą. 

Gimdoje yra keli raumenų sluoksniai – išo-
rinis su išilginiais raumenimis, storas vidurinis 
ir vidinis su žiediniais raumenimis apatinėje 
gimdos dalyje. Tam, kad gimda atsidarytų ir 
kūdikis galėtų nuslinkti žemyn, apatiniai sto-
resni raumenys turi atsipalaiduoti, išsitempti ir 
suplonėti. Sąrėmių metu, kai stipresni išoriniai 
raumenys susitraukia, jie kildami į viršų pama-
žu tempia ir žiedinius raumenis gimdos apa-
čioje ir taip padeda gimdos kakleliui atsiverti. 
Kai gimdyvė yra atsipalaidavusi, šie raumenys 
tarpusavyje dirba harmoningai ir gimdymas 
įvyksta lengvai ir sklandžiai. Jei moteris yra 

išsigandusi ir įsitempusi, išsiskiria labai daug 
streso hormonų katecholaminų. Kūnas auto-
matiškai pereina į vadinamąją kovos būklę. 
Kadangi gimda nebuvo sukurta kaip kūno gy-
nybos mechanizmas, kraujas yra nukreipiamas 
į kitas kūno dalis. Dėl šios priežasties arterijos, 
vedančios į gimdą, įsitempia ir susitraukia, 
stabdydamos kraujo ir deguonies padavimą. 
Dėl kraujo ir deguonies stokos, apatiniai žiedi-
niai gimdos raumenys dar labiau susitraukia ir 
sukietėja. Ir nors viršutiniai raumenys sąrėmių 
metu bando tempti apatinius raumenis, jie ne-
pasiduoda. Kai šios dvi raumenų grupės dirba 
viena prieš kitą, o ne harmoningai, tai sukelia 
gimdančiai moteriai labai didelį skausmą. Kar-
tu neigiamai veikia ir kūdikį, nes jo galvytė yra 
stumiama į žemutinius raumenis, kurie yra kie-
ti kaip akmenys.

Įvaldymui reikia laiko 
Radau amerikiečių kompaniją „Hypno-

babies“ (www.hypnobabies.com), kuri ne tik 
organizuoja hipnozės kursus, bet ir parduoda 
kursų medžiagą ir kompaktinius diskus. Relak-
sacijos ir atsipalaidavimo taip pat moko ir „The 
Natal Hypnotherapy™ Programme“ (http://
www.natalhypnotherapy.co.uk/7.html). Visą 
abiejų kursų medžiagą ir įrašus, kurie atsiėjo 
apie 200 dolerių, įsigijau internetu.

Turėčiau nuvilti tuos, kurie mano, kad ma-
no pasirinktas gimdymo būdas labai lengvas. 
Savaiminei hipnozei išmokti ir įvaldyti reikia 
skirti ne trumpiau kaip 8 savaites po 1-2 val. 
į dieną. Aš pradėjau nuo 20-tos nėštumo sa-
vaitės ir mokiausi iki pat sūnelio gimimo (37 
sav.) Tam skirdavau iki 3 val. per dieną. Per vi-
są laiką gavosi ne taip ir mažai – apie 350 val. 
Esu pakankamai užsiėmęs žmogus, tad atrasti 
2-3 val. klausytis įrašų kiekvieną dieną nebuvo 
lengva. Dažniausiai tą darydavau važiuodama 
į darbą traukinyje. Taip pat vakare visada prieš 
miegą užsidėdavau ausinuką, bet vos išgirdusi 
tą švelnų, aksominį, raminantį balsą per kelias 
minutes užmigdavau. O įdomiausia tai, kad 
nors ir miegi, bet pasąmonė visada klauso, ir 
visos teigiamos mintys ir vaizdiniai atsiduria 
ten, kur reikia.

Hipnozės mokymas
Jis pagrįstas principu, kad reikia atsikratyti 

visų neigiamų emocijų, vaizdinių, kitų moterų 
„siaubo“ istorijų, baimių, kurios asocijuojasi 
su gimdymu, ir pakeisti tai į teigiamas. Nega-
lima žiūrėti jokių televizijos laidų, kur rodo 
komplikuotus gimdymus ar šiaip klykiančias, 
rėkiančias moteris, nes tai automatiškai veikia 
pasąmonę ir palieka joje neigiamus pėdsakus. 
Taip pat reikia vengti žmonių, kurie arba nori 
pasakoti gąsdinančias gimdymo istorijas, arba 
kurie netiki, kaip galima gimdyti su hipnoze. 
„Hypnobirthing“ literatūroje nevartojami tokie 
žodžiai kaip „skausmas“, „sąrėmiai“, nes jie 
turi neigiamas asociacijas. Jie pakeisti žodžiais 
„nepatogumas“, „gimdos bangos“.

Hipnozės mokymas turi 4 etapus. Tai kvė-
pavimas, relaksacija/atsipalaidavimas, vizuali-
zacija ir įsigilinimas. Pirmiausiai reikia išmokti 
ypatingo ir lėto kvėpavimo. Neįtikėtina, kaip 
greitai visas kūnas atsipalaiduoja, net širdies 
ritmas sulėtėja, kai taisyklingai kvėpuojama. 
Relaksacijos pratimai padeda atpalaiduoti vi-
sus raumenis, pradedant akių vokais ir baigiant 
kojų pirštais. Raumenys pasidaro tokie minkš-
ti, jog atrodo, kad net mažojo pirštelio negali 
pajudinti. Vizualizacijos įrašai tiesiog piešia 
teigiamus paveikslus ir leidžia mūsų vaizduo-
tei įsivaizduoti, kaip tai vyksta. Juose pastoviai 
kartojama, kad viskas gerai klosis, kad kūną 
užlieja harmonija ir kaip kūdikis tai jaučia, 
kad gimdymas bus lengvas ir pan. Įsigilinimo 
pratimai padeda pasiekti tokią atsipalaidavimo 
būklę, kad atrodo, jog kūne nebėra jokių fizinių 
pojūčių. Pavyzdžiui, vienas iš pratimų moko 
įsivaizduoti, kad ant rankos yra pirštinė, nuner-
ta iš endorfinų (endorfinai – smegenų pagamin-
ta cheminė medžiaga, kurios poveikis skausmo 
malšinimui yra 200 kartų stipresnis nei morfi-
no). Ir kai ranka su šita pirštine glosto skauda-
mą vietą, ji nutirpsta ir pasidaro bejausmė.

Mokymuose teigiama, jog mūsų žodžiai ir 
mintys veikia mūsų jausmus ir emocijas. Mūsų 
jausmai formuoja įsitikinimus. Jei mes tikime, 

Gydytoja akušerė ginekologė  
Edita Venskienė 
Gimdymo skausmo malšinimo istorija labai sena. O būdų jam malšinti 
taip pat gausybė. Gal tik visuomet labiau akcentuojami medikamenti-
niai. Mano ir kolegų praktikoje taip gimdančios moters nebuvo, tačiau 
nemažai tokių, kurios naudoja įvairius kitus kvėpavimo, atsipalaida-
vimo ir skausmo malšinimo būdus. Nemažai jų ateina iš R. Šemetos 
Nėščiųjų sveikatingumo mokyklos. Na o šis nemedikamentinis 

gimdymo skausmo malšinimo būdas tikrai negali pakenkti. Priešingai, tuomet ir personalui, 
ir pačiai moteriai, ir jos artimiesiems būna lengviau. Kai moteris nusiteikusi teigiamai, kai yra 
psichologiškai pasiruošusi, tada tikrai beveik visada gimdyti paprasčiau. 

Gydytojo komentaras 

Jurgitos vyras Džeisonas pritarė jos norui gimdyti su hipnoze.

Gimdymas su hipnoze

kad kažkas įvyks taip kaip mes norime, kai pa-
stoviai mintyse piešiame teigiamą paveikslą, 
mūsų pasąmonė pradeda formuoti mūsų elgesį 
būtent ta linkme. Ir tada sėkmingai galime pa-
siekti tikslą.

Mano akimis žiūrint hipnozė yra begalinis 
atsipalaidavimas, panašus į būseną, kurią jau-
čiame prieš užmingant. Žiūrint iš šalies atrodo, 
kad užhipnotizuotas žmogus miega, tačiau, 
nors yra visiškai atsipalaidavęs, jis nepraranda 
kontrolės ir savo mintimis gali visiškai valdyti 
savo kūną.

Hipnozė yra labai natūrali būsena, kurią 
galime patirti net kelis kartus per dieną. Reikia 
pavyzdžių? Kai taip pasineriame į darbą, kad 
prarandame laiko nuovoką ir nepastebime, kas 
vyksta aplink. Kai taip įsijaučiame į filmą ar 
televizijos laidą, kad pradedame emociškai re-
aguoti į tai, ką išgyvena aktoriai. Kai ilgai tarsi 
autopilotu vairuojame automobilį autostrada ir 
nepajaučiame, kad jau atvažiavome. Kai taip 
paskęstame savo mintyse, kad aplinkiniams at-
rodome tarsi žvelgtume į niekur ir t.t.

Gimdymas
Viso nėštumo metu buvau teigiamai nusi-

teikusi ir laukiau tos dienos kaip džiaugsmin-
go įvykio, o ne kančių ir skausmo atomazgos. 
Mažylis į pasaulį pradėjo belstis 37-ą nėštumo 
savaitę. Iki pat jos dirbau, net krepšio į ligo-
ninę nebuvau spėjusi susidėti. Ir tą vakarą jau 
gerokai po vidurnakčio atsigulusi pradėjau 
klausytis „Hypnobabies“. Pasirodė, kad lyg 
sudrėko pižama, o apie 3 val. nakties prasidėjo 
sąrėmiai. Jie buvo labai dažni: kartodavosi kas 
1-2 minutes ir trukdavo apie minutę. Sąrėmio 
metu kvėpuodavau kiek galėdama lėčiau, kaip 
išmokau klausydamasi įrašų, ir, kiek įmano-
ma, atsipalaiduodama. Skausmo nejaučiau, tik 
įtampą pilvo apačioje. Sąrėmiai tik stiprėjo, tad 
apie 6.00 val. jau buvome priimti į gimdymo 
palatą. Per pirmą apžiūrą gimdos kaklelis bu-
vo atsidaręs 8 cm. Akušerė pasakė, kad už 1-2 
val. jis turėtų būti pilnai atsidaręs. Ir toliau per 
sąrėmius kvėpavau lėtai atpalaiduodama visus 
raumenis (ir klausydama įrašų, kurios atsive-
žėm į ligoninę). Akušerė paklausė, ar nenorė-
čiau kokių vaistų ar dujų skausmui sumažinti, 
bet man jų tikrai nereikėjo. Vos ji spėjo išeiti iš 
palatos, už kokių 5 minučių atsirado begalinis 
noras stumti. Paprašiau vyro, kad paprašytų ją 

grįžti atgal. Apžiūrėjusi vėl ši negalėjo patikėti, 
kad per 5 minutes gimdos kaklelis atsidarė 2 
cm. Ką gi, liko tik paskutinis, stūmimo, etapas, 
kuris truko apie 50 minučių.

Literatūroje apie gimdymą su hipnoze rašo-
ma, kad kūdikį galima „iškvėpti“, kad jo nerei-
kia „stumti“. Kad ir toliau ramiai kvėpuojant, 
sąrėmiai pamažu harmoningai kūdikį gali iš-
stumti savaime. Pavyzdžiui, jei gimdanti mama 
būtų be sąmonės ar komos buklėje, ji vistiek 
pagimdytų vaikutį be jokių kitų savo pastangų. 
Kai prasidėjo stūmimo etapas, iš pradžių ban-
džiau ir toliau ramiai kvėpuoti ir leisti kūnui ir 
sąrėmiams patiems daryti savo darbą, bet pro-
gresas buvo per lėtas, vaikučio širdelės ritmas 
pradėjo lėtėti, todėl liepė stumti iš visų jėgų. 
Po 10 min. jau girdėjau savo mažylio verksmą. 
3.2 kg mažasis Jokūbėlis pasaulį išvydo po 4 
valandų gimdymo be jokių komplikacijų, ply-
šimų, nuskausminamųjų, kančių ar verksmų. 

Teorija ir praktika
Gimdymo metu mintyse tikrai neskraidai 

padebesiais, o galvoji apie kvėpavimą ir kaip 
atpalaiduoti visus raumenis, ypač pilvo apačią, 
nes gimda susitraukinėja be tavo valios įtakos, 
tai stengiesi, kad tie raumenys dirbtų harmo-
ningai ir padėtų vieni kitiems, o ne priešintųsi. 
Taip nėra, kad sąrėmio metu visiškai nieko ne-
jaustum, jauti, kaip sukietėja pilvas, kaip trau-
kiasi raumenys, bet tai ne skausmas, veikiau 
spaudimas.  

Daug kas klausia, ar vertėjo tai daryti, gal ir 
taip gimdymas nebūtų buvęs labai skausmin-
gas. Man labai lengva palyginti. Juk kol ruo-
šėmės į ligoninę, aš nebuvau hipnozės būklėje 
visą laiką, ir skirtumas tarp sąrėmių buvo labai 
žymus. Jei reikėtų skausmo ar nepatogumo ly-
gį įvertinti dešimtbale sistema, kur 10 reikštų 
didžiausią, o 1 mažiausią skausmą, tai gimdy-
mo pradžioje sąrėmius hipnozės būsenoje ver-
tinčiau 2-3, įprastoje busenoje - 7-8 balais. 

Nepatogumui gimdymo eigos pabaigoje 
skirčiau 4 balus, bet tuo metu buvau hipnozės 
būklėje visą laiką, net tarp sąrėmių. Tada visiš-
kai pasinėriau į save ir buvau taip susikaupusi, 
kad nors girdėjau aplinkinius garsus, muziką, 
nežinojau nei kiek žmonių buvo palatoje, nei 
ką jie darė, tik norėjosi, kad niekas nieko ne-
klausinėtų ir netrukdytų. Net vyras visą laiką 
tylomis sėdėjo šalia.


